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Abstract: The purpose of this master´s thesis is to examine outlines of literary 

history for students at upper secondary school from a gender studies 
perspective.  
 
Earlier theoretical work concerning outlines of literary history is sparse. 
There are three dissertations, but none with an explicit gender 
perspective.  
 
The theoretical approach comes mainly from theories in literary 
historiography and gender research. Also discussed are the following 
concepts: canon, literary field and literary valuation. This part of the 
thesis is based on literature studies. 
 
The objects of investigation are the three books which according to a 
mail inquiry are the most used at the Swedish upper secondary school 
today: Litteraturorientering (1977), Svenska timmar (1991 rev. 1999) 
and Dikten och vi (1987). The methodology includes both a qualitative 
perusal of the outlines and a quantitative examination to show how much 
space female authors get. Important for the qualitative analysis are the 
two concepts deriving from gender studies: dichotomy and hierarchy.  

 
The conclusion of this study is that although firmly stated in the official 
documents concerning education at the upper secondary school that 
equality between sexes shall be stimulated and encouraged, the outlines 
of literary history for students at upper secondary school show a 
troublesome distortion. Female authors get much lesser space and tokens 
of dichotomy and hierarchy are frequent in the material. To change this, 
women must conquer positions in the literary studies and in the literary 
field. Then women will get their legitimate place in the history of 
literature. 
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1. Inledning 
 
Anna Maria Lenngren är en av de få kvinnliga författare jag minns från gymnasieskolans 
undervisning i litteraturhistoria. Hennes dikt Pojkarne fick vi lära oss utantill. Listan på de 
manliga författare jag kommer ihåg kan däremot göras lång: Kellgren, Heidenstam, Tolstoy, 
Bellman, Almquist, Hemingway, Brecht, Dostojevskij, Shakespeare, Homeros etc. Jag var 
redan då intresserad av litteraturhistoria, men hade inte en tanke på hur mansdominerad vår 
lärobok var. Jag vill därför nu försöka blottlägga vilka genusrelaterade ställningstaganden 
som förmedlas vidare till gymnasieungdomar. Ett vetenskapligt genusperspektiv är i sig 
könsneutralt, men har hittills framför allt blottlagt förhållanden som ger vid handen att både 
samhället och vetenskapen i betydande utsträckning präglas av androcentrism, alltså att det 
manliga är överordnat, norm och centrum medan det kvinnliga är underordnat, undantag och 
periferi. Det här förhållandet kan sägas dominera vårt västerländska tänkande på snart sagt 
alla områden, också litteraturforskningens och litteraturvärderingens, så att det kan göras 
gällande att kvinnliga författarskap diskrimineras just för att de är kvinnliga. Är det så att en 
mansdominerad kanoniseringsprocess innebär att skrivande kvinnor förpassas till 
litteraturhistoriens periferi? Min avsikt med den undersökning som utförs i denna uppsats är 
att ta reda på om så är fallet genom att se på vilken bild som framträder vid ett studium med 
genusteoretiska utgångspunkter av litteraturhistoriska läromedel för gymnasieskolan. 
 
Ursprungligen betecknade kanon de officiellt godkända texterna i Bibeln. 
Litteraturvetenskapen övertog senare begreppet för att beteckna de samlade verk och 
författarskap som utgör vår litteraturhistoria. Redan under antiken gjordes listor över vilka 
författare och verk som skulle fungera som litterära rättesnören. I den moderna 
litteraturvetenskapen handlar kanon om de litterära verk som vid en given tid läses i skolan, är 
föremål för forskning etc. Urvalet styrs av tidens värderingar och präglar generationers 
litterära normer. Kanonbildning är ständigt föremål för debatt och studium. Kanon är inte en 
gång för alla evigt fastslagen utan tvärtom något under ständig rörelse och omförhandling. 
Samtidigt är det värt att notera att kanon präglas av seghet då den bygger på tidigare forskning 
och värderingar. Kanontraditionen är stark. Debatten handlar inte endast om kanons innehåll 
utan även om dess form och funktion. Kanon presenterar inte bara de viktigaste 
författarskapen och verken utan anger också ett förhållningssätt till litteraturen. De verk som 
diskuteras i exempelvis skolan får ett slags förtur.   
 
Somliga hävdar att kanon är bärare av eviga, omistliga författare och verk, medan andra 
menar att kanon är uttryck för ett patriarkaliskt maktmissbruk. Hur etableras då vår 
litteraturhistoriska kanon? Kanoniseringsprocessen ger vid handen att kvalitet hos litteratur 
inte bara handlar om själva värdet hos verket eller av mottagarens upplevelse av det, utan det 
handlar också om hela den litterära institution som verket bedöms inom. I min undersökning 
vill jag titta på hur skolans kanon behandlar kvinnliga författare; deras verk och skrivande. 
Enligt min uppfattning har läromedel en mycket stor betydelse som kulturbärare. Kärnfrågan i 
diskussionen om kanonicitet är vilka författare som ska ingå i kanon. Det är alltid diskutabelt 
att utse stora författare och det finns inget givet kulturarv. Likaså är det diskutabelt vad som är 
litterärt värde och litterär kvalitet. Det råder givetvis skilda meningar om vad som bör 
känneteckna kanoniserade verk. Den feministiska litteraturforskningen vill utvidga kanon. 
Idag är få kvinnliga författare inbegripna i kanon och forskningen tyder på ett systematiskt 
uteslutande. 
 
Att jag intresserar mig just för litteraturhistoria inom gymnasieskolan beror dels just på den 
stora spridning litteraturvetenskapliga översiktsverk verk har där, dels på att litteraturstudiet 
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inom skolan inte bara presenterar själva litteraturhistorien, den förmedlar även en bild av vad 
som anses vara manligt och kvinnligt. Läromedel är mycket betydelsefulla värderingsformare. 
I tonåren är bekräftelse på vem man är viktig - duger jag som den jag är? Unga människor 
formar under denna tid stora delar av sin könsidentitet och könsordningen befästs.  
 
Eftersom forskning bygger på forskning kan man göra gällande att det manliga kommer att 
dominera forskningstraditionen inom olika vetenskaper under överskådlig framtid, men det vi 
kan göra är att lyfta fram genusperspektivet, göra det synligt och diskutera det. Kanske måste 
vi göra en omdefiniering av många kvinnliga författarskap, bedöma dem på nytt utifrån deras 
villkor och omständigheter. Kvinnliga författarskap med utgångspunkt i kvinnliga 
erfarenheter och upplevelser kan ge nya perspektiv på litteraturhistorien och på samhället - 
om de tillåts att komma fram. Det pågår dock en långsam förändring i takt med att 
kvinnoforskningen växer och att kvinnor intar fler och fler positioner på alla håll i det litterära 
fältet.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Under en kurs i litteratursociologi vid Bibliotekshögskolan höstterminen 2003 studerade jag 
det läromedel i litteraturhistoria jag själv hade på gymnasieskolan i mitten av 80-talet, 
Litteraturorientering från 1997. Min enkla analys visade på stora brister när det gäller 
könsneutralitet. Kvinnliga författare särbehandlas och ges ett mycket begränsat utrymme om 
de överhuvudtaget finns med. Det kanske mest graverande är att författarinnor som Virginia 
Woolf och Sigrid Undset utesluts, men även det faktum att så lite som drygt tre procent av 
utrymmet ägnas åt kvinnliga författare är häpnadsväckande, 14 sidor av 427. Den kvalitativa 
analysen visade att kvinnorna ofta jämförs med sina manliga kollegor, men aldrig vice versa. 
Arbetet med Litteraturorientering fängslade mig och gjorde mig förundrad; att nu fortsätta att 
undersöka litteraturhistoria för gymnasieskolan ur ett genusperspektiv känns helt naturligt och 
mycket inspirerande. Kan det verkligen vara så att nobelpristagaren Sigrid Undset inte är av 
tillräcklig litterär kvalitet för att platsa i detta litteraturhistoriska översiktsverk? Är litterära 
verk av kvinnliga författare kvalificerade för endast tre procent av utrymmet i en 
litteraturhistoria? Är det en slump att vi får lära oss att Moa Martinson var gift med Harry? 
Beror kvinnans underrepresentation helt enkelt på att kvinnor inte skriver lika bra som män? 
Jag tror inte det. 
 
Ebba Witt-Brattström menar i Ur könets mörker (1993) att blindheten för kvinnliga 
författarskap och kvinnligt skrivande är påfallande. I sjubandsverket Den svenska litteraturen 
(Lönnroth, m fl, 1987-1990) får kvinnliga författarskap åtta procent av det totala utrymmet. 
Witt-Brattström menar att trettio procent vore mer proportionerligt riktigt. Denna ”flagranta 
mörkläggningsstrategi” menar Witt-Brattström kräver att författarna inte bara tiger ihjäl och 
diskvalificerar den största delen av de svenska kvinnliga författarna utan också att de förbiser 
att befolkningen utgörs av både kvinnor och män. Litteraturhistorieskrivningen i alla stora 
översiktsverk har hittills styrts av uppfattningen att det bara finns ett kön i litteraturen. Kruxet 
menar Witt-Brattström är att den litterära texten har två (s 229ff). Witt-Brattströms forskning 
styrker slutsatserna i min anspråkslösa uppsats i litteratursociologi. 
 
Witt-Brattströms förhoppning är att den feministiska litteraturforskningen inte bara ska 
dokumentera alla ignorerade kvinnliga författarskap utan framför allt att kasta ljus över hur 
ofullständigt och godtyckligt det rådande litteraturvetenskapliga perspektivet är. Det mest 
fruktbara för kvinnolitteraturforskningen är, tror hon, ett dialogperspektiv. För att bilden av 
vår litteraturhistoria ska bli komplett måste de två historieskrivningarna ställas emot varandra. 
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Först då händer något som kan förändra såväl den litterära institutionens maskulina dominans 
som den allmänna maktbalansen mellan könen (s 231f).  
 
1.2 Val av ämne 
 
Min uppsats hamnar inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet genom det 
litteratursociologiska perspektivet, men det finns en klar anstrykning av humaniora och ämnet 
tangerar discipliner som litteraturvetenskap och pedagogik. Litteratursociologi tillhör 
biblioteks- och informationsvetenskapens samhällsorienterade gren och återfinns inom 
kollegium 1 vid Bibliotekshögskolan. I artikeln ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om 
en forskningstradition och dess grundantaganden” beskriver Svedjedal (1997) 
litteratursociologi som en strävan efter att systematiskt utforska relationerna och samspelet 
mellan skönlitteratur och samhälle (s 72). Jag undersöker ideologiska aspekter av litteraturen 
som samhällsfenomen. Fostran och utbildning är en grundpelare i vårt samhällsbyggande. De 
ideal som förmedlas i skolan spelar en betydande roll; att ur ett genusperspektiv titta på 
läromedel som sprids till gymnasieelever är därför enligt min mening ett angeläget och 
relevant ämne. Min tidigare studie i litteratursociologi visar att kvinnliga författare är 
diskriminerade i den litteraturhistoria som presenteras i gymnasieskolan och med andra ord 
för vidare och cementerar en litteraturhistoria dominerad av manliga ideal. Dessa förhållanden 
är angelägna att diskutera. 
 
1.3 Problemformulering      
      
Mitt problem fokuserar kvinnor och kanon i litteraturhistoriska läromedel som används i 
gymnasieskolan. På de flesta arenor i samhället marginaliseras kvinnor. Kvinnan är det andra, 
det annorlunda och avvikande. Bara genom sitt kön har kvinnan en underlägsen social och 
kulturell position. Idealen som presenteras under litteraturhistorieundervisningen har en 
mycket stor genomslagskraft och spridning. Kunskapsförmedlingen är avgörande för vilken 
litterär tradition som grundläggs, etableras och förs vidare. Fenomenet som uppsatsen 
behandlar är värt att undersöka för att medvetandegöra hur kvinnliga författarskap hanteras 
inom ramen för gymnasieutbildningen. Skolan har en stor inverkan på tonåringarna och deras 
värderingar. Gymnasieåren betyder mycket för hur vi formas som människor. Jag vill mena 
att det som förmedlas i läromedel påverkar eleverna. Jag vill utreda hur det litterära urvalet 
som presenteras för gymnasieelever ter sig ur ett genusperspektiv och vilka könsvärderingar 
som dominerar denna kanon.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Min tes är att texterna i litteraturhistorieböcker för gymnasieskolan domineras och styrs av en 
manlig diskurs. Mycket pekar på att kvinnliga författarskap är diskriminerade och 
särbehandlade. Syftet med min uppsats är att ur ett genusperspektiv undersöka den kanon som 
finns i litteraturhistoriska läromedel för gymnasieskolan. Jag vill undersöka vilken bild av 
kvinnors författande som förmedlas i de läroböcker som används idag. Utifrån detta syfte 
utkristalliserar sig följande frågeställningar: 
 

- Hur presenteras författande kvinnor; deras förutsättningar och villkor för skrivande? 
- Diskuteras kanon, det vill säga principerna för urvalet? 
- Vilket utrymme ägnas åt kvinnliga författare? 
- Vilka värderingar genomsyrar presentation och analys av kvinnliga författare? 
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För att kunna svara på dessa frågor diskuterar jag ursprungsteorierna till min genusteoretiska 
ansats. Jag resonerar även kring hur litteraturhistoria skrivs samt diskuterar begreppen kanon, 
litterära fält och litterär kvalitet. 
 
Jag kompletterar bilden genom att undersöka de yttre ramarna för gymnasieskolan, det vill 
säga vilka officiella direktiv och mål som finns för undervisningen i framförallt 
litteraturhistoria. Jag vill därigenom visa vilka värderingar som är tänkta att styra 
verksamheten.  
 
Med utgångspunkt härifrån vill jag med min undersökning bilda mig en uppfattning om hur 
översiktsverken i litteraturhistoria för gymnasieskolan presenterar och behandlar kvinnors 
skrivande. Jag bedömer att undersökningen blir mest intressant om jag väljer böcker som är 
väl spridda i landets gymnasieskolor. Tre verk väljs ut genom ett senare beskrivet förfarande. 
Dessa verk undersöker jag både med kvantitativ och kvalitativ metod. Jag studerar 
inledningsvis hur villkoren för kvinnligt författande diskuteras samt huruvida de principer 
som styr författarurvalet motiveras av handboksförfattarna. Tyngdpunkten i undersökningen 
ligger dock dels i den kvantitativa analysen där jag visar hur mycket utrymme kvinnligt 
skrivande får, dels i den kvalitativa närläsningen där jag fokuserar på vad som sägs och inte 
sägs om kvinnors författande. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Jag ska inte granska och bedöma de kvinnliga författarna och deras verk i sig utan vilken syn 
på dem och på kvinnligt skrivande som förmedlas genom läromedlen. De manliga författarna 
blir bifigurer i min uppsats, eftersom jag inom ramen för det här arbetet inte har haft möjlighet 
att läsa in mig på hur manligt författande beskrivs. 
 
Det ingår inte i mitt syfte att jämföra de tre verken, min strävan är istället att ge en bild av 
kvinnors skrivande i de litterära översiktsverk som används i gymnasieskolan idag. 
 
Jag avgränsar mig till att studera litterära översiktsverk inom gymnasieskolan. Det beror på att 
den forskning som finns att tillgå i ämnet i huvudsak rör gymnasiets läromedel, vilket framgår 
av min forskningsöversikt. Dessutom är det först på gymnasienivå som frågor om vad som 
ingår och inte ingår i kanon blir tydliga. Detta beror i sin tur både på tradition och på 
skillnader i kursplaner mellan gymnasiet och grundskolan. 
 
Att jag avgränsar mig i min undersökning till just gymnasieskolan har även pragmatiska 
orsaker. Min uppsats är en vidareutveckling av den mindre studie jag gjorde inom ramen för 
en kurs i litteratursociologi där jag analyserade det litteraturhistoriska översiktsverk jag själv 
hade under gymnasietiden.  
 
Ambitionen med undersökningen är inte att nå fram till generaliserbara resultat. Mina 
slutsatser gäller de, enligt mitt urvalsförfarande, mest använda litteraturhistoriska 
översiktsverken inom gymnasieskolan. I kapitel fyra om metod beskriver jag utförligt 
tillvägagångssättet för att vaska fram dessa tre verk. I detta kapitel diskuterar jag även andra 
avgränsningar som har med undersökningens metod att göra. 
 
Jag gör inte anspråk på att vara uttömmande, men strävar efter att ge en så balanserad och 
omsorgsfull bild som möjligt. 
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Jag vill i sammanhanget även betona att jag inte har någon litteraturvetenskaplig bakgrund. 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Efter detta inledande kapitel 1 följer kapitel 2 om den litteratur som jag använder i min 
uppsats. Jag beskriver hur jag gjort mina sökningar och därefter redogör jag för några av de 
mest centrala verken. I samma avsnitt kommer en genomgång av tidigare forskning. Jag har 
funnit tre avhandlingar som angränsar min undersökning. I kapitel 3 om teori redogör jag för 
min teoretiska förankring genom att bland annat diskutera infallsvinklar och begrepp. Teorin 
har sitt ursprung främst hos Gunnar Hansson, Anna Williams och Yvonne Hirdman och 
handlar dels om hur litteraturhistoria skrivs, dels om genustänkande. Jag presenterar här även 
tre centrala begrepp för uppsatsen: kanon, litterära fält och litterär värdering. I kapitel 4 
beskriver jag min metod, det vill säga hur jag ska genomföra undersökningen. Jag använder 
både ett kvantitativt och en kvalitativt angreppssätt och presenterar således båda 
tillvägagångssätten. Detta kapitel innehåller även en redogörelse för hur jag valt ut mina 
undersökningsobjekt samt en presentation av dem. Därefter, i kapitel 5, refererar jag de två 
styrdokument som reglerar litteraturhistorieundervisningen på gymnasiet. Jag beskriver även 
ämnet svenska, där litteraturhistoria är en av kurserna. I kapitel 6 presenteras resultatet. 
Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt: villkor för kvinnligt författarskap, principer för urval, 
kvantitativa faktum och kvalitativ läsning. Jag väljer att redovisa resultaten bok för bok och 
inte tematiskt. Istället försöker jag knyta ihop resultaten i ett uppföljande diskussionskapitel, 
kapitel 7. Kapitel 8 är en sammanfattning av mitt arbete och allra sist återfinns käll- och 
litteraturförteckning samt bilagor. 
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2. Litteratur och forskning 
 
Min uppsats handlar om hur kvinnliga författarskap behandlas i litteraturhistorien och 
mekanismerna kring skapandet av en litterär kanon. I ett initialskede försökte jag bilda mig en 
uppfattning om vad som tidigare skrivits på området. Som jag redan konstaterat tangerar min 
studie många vetenskaper; vilket leder till att omfånget på intressant forskning är stort. Inom 
ramen för detta arbete tvingas jag välja ut den forskning jag bedömer vara mest relevant för 
min undersökning och som jag kan bygga vidare på. Kanonbildning i litteraturhistoriska 
översiktsverk har varit föremål för flera undersökningar. De har gjorts ur bland annat klass- 
och genusperspektiv. När det gäller genusperspektiv finns det mängder av forskning som visar 
att kvinnor är diskriminerade, marginaliserade och underordnade män. Kvinnor har ett 
väsentligt mer begränsat inflytande på samhällslivet än män. Det finns med andra ord en 
strukturell könsordning i samhället.  
 
Litteraturstudier utgör fundamentet i min undersökning. I det följande redogör jag för den 
litteratur som ligger till grund för hur jag angriper mitt problem. Först kommer en redogörelse 
för hur jag genomförde litteratursökningar, ett viktigt moment eftersom jag skriver inom 
disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter följer en presentation av dels 
vilken litteratur jag använder i min undersöknings teoriförankring, dels vilka avhandlingar jag 
fann inom området.  
 
2.1 Litteratursökning 
 
Sökningarna i LIBRIS, det nationella bibliotekssystemet, och då främst i dess specialdatabas 
KVINNSAM - kvinno-, mans- och genusforskning producerad av Göteborgs 
universitetsbibliotek var mest fruktbara. Jag gjorde dock även sökningar i de databaser som 
finns i Borås högskolebibliotek, främst databaser inom biblioteks- och informationsvetenskap 
(LISA och Library Literature and Information Science), humaniora/språk och litteratur (MLA 
och Project MUSE), pedagogik, psykologi, sociologi (ERIC, Annual Review of Sociology 
och Sociological abstracts). Även ett antal ämnesövergripande databaser visade sig vara av 
intresse (Academic Search Elite, Artikelsök, Emerald Library, Ingenta, Kluwer Online, 
Mediearkivet, Oxford Journals, Presstext, Swets Wise och Wiley Inter Science). Jag använde 
mig av följande ämnesord: 
 
svenska:   engelska: 
 
litteratursociologi             sociology of literature 
litteraturvetenskap  literary studies, studies of literature 
litteraturhistoria   history of literature 
kanon                                                  canon 
litterär värdering    literary evaluation 
  
läromedel   teaching materials 
utbildning                                            education and training (det ena eller båda) 
  
genusvetenskap  gender studies 
genusforskning  gender research 
kvinnovetenskap  women´s studies 
kvinnoforskning  women´s research 
kvinnliga författare                                 female writers, female authors         
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Jag gick även igenom källförteckningarna i de dokument jag fann som ett slags sekundär 
sökstrategi. 
 
2.2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
Min främsta källa är Stjärnor utan stjärnbilder : kvinnor och kanon i litteraturhistoriska 
översiktsverk under 1900-talet (1997) av Anna Williams. Williams ifrågasätter ur ett 
feministiskt perspektiv det traditionella sättet att skriva litteraturhistoria. Nyckelord är kön, 
värderingar och makt. För att förstå de genusteoretiska mekanismerna bakom formandet av 
kanon använder Williams Yvonne Hirdmans teorier kring genussystemet. För att få 
fördjupade kunskaper om genusperspektivet vänder jag mig också till Hirdmans teorier. Jag 
har läst uppsatsen ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning” (1997), 
artikeln ”Konstruktion och förändring  - genus som vetenskap” (1998) samt boken Genus - 
om det stabilas föränderliga former (2001) som ger viktiga insikter. Alla tre handlar om 
genussystemet och dess två bärande principer: dikotomin och hierarkin. I uppsatsen refererar 
jag till uppsatsen från 1997. Hirdman är historiker och undersöker samhällets genusstruktur i 
stort, inte enbart i litteraturen. Vidare när det handlar om ett feministiskt perspektiv på 
litteraturhistoria och litterär värdering är Ebba Witt-Brattströms forskning inflytelserik. Jag 
har främst läst Ur könets mörker (1993) och Ur könets mörker. Etc. (2003). Den feministiska 
litteraturforskningens främsta uppgift är enligt Witt-Brattström att ifrågasätta den rådande 
litteraturhistoriska kanon och sättet den etableras på. Hon menar att litteraturhistorien har ett 
kön och att den feministiska litteraturforskningen måste sträva efter att utvidga kanon. För 
min uppsats använder jag mig dock av Anna Williams och Yvonne Hirdmans teorier. 
 
I studien Den möjliga litteraturhistorien (1995) diskuterar litteraturforskaren Gunnar Hansson 
hur vår litteraturhistoria skrivs. Liksom Anna Williams ifrågasätter han det traditionella sättet. 
Hansson lyfter fram läsarens roll inom det litterära fältet. Det som står i vår litteraturhistoria 
är inte läsarens historia utan det som det litteraturvetenskapliga forskarsamhället valt att 
studera. Det som behandlas är sådant som enligt forskarna och experterna har vissa litterära, 
estetiska kvaliteter. Läsarens historia måste också få en plats eftersom litteraturhistoria även 
är de innebörder som läggs i en text. I Den möjliga litteraturhistorien diskuterar Hansson 
värderingsgrunder hos författarna av litteraturhistoriska översiktsverk samt vem som gör 
urvalet och på vilka grunder. Förutom forskare i litteraturvetenskap har även litteraturkritiker, 
bokförläggare, bibliotekarier, lärare, läroboksförfattare och administratörer stort inflytande på 
vad som ska utgöra den litterära kanon, vad som är ”god” litteratur. Enligt Hansson är detta en 
liten homogen skara med stor makt. De snäva värderingar och synsätt som genomsyrar 
litterära översiktsverk måste enligt Hansson lyftas fram för att inte ge sken av objektivitet och 
allmängiltighet. En viktig fråga för Hansson är hur sann litteraturhistorieskrivningen 
egentligen kan vara. Hansson tillskriver i sammanhanget lärarna en viktig roll eftersom de 
förmedlar de litterära värderingar som sedan följer eleverna. Gunnar Hansson menar vidare att 
det traditionella sättet att handskas med den litteraturhistoriska kanon måste förändras. Det 
finns en ständigt pågående internationell diskussion kring detta. Diskriminerade läsargrupper 
kräver en ny typ av litteraturhistoriska översiktsverk. Bland annat visar feministisk 
litteraturvetenskaplig forskning att kvinnors författande måste uppvärderas. 
 
I uppsatsens metodkapitel har Bergström och Boréus (2000) en framträdande roll. I deras bok 
Texters mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys diskuteras hur språket 
styr våra tankar och handlingar. Med text avser Bergström och Boréus någonting skrivet som 
hålls samman av ett ämne. Texter förekommer sedan i en kontext, ett sammanhang. De 
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förekommer vidare i en så kallad diskurs. Diskurs är en uppsättning utsagor som finns i ett 
bestämt socialt sammanhang. Diskursanalys kan användas för att undersöka maktfrågor som 
till exempel könsmakt. Makt handlar oftast om att få någonting erkänt som det rätta. Makt kan 
till exempel utövas genom att skolan vidarebefordrar vissa föreställningar och värderingar. 
Winter-Jörgensen och Phillips (2000) i Diskursanalys som teori och metod menar att 
diskursanalys kan fungera som verktyg när man vill förstå könens plats i kulturen. Jag arbetar 
i min uppsats med texter som material. Enligt Bergström och Boréus finns det flera olika 
textanalytiska inriktningar. De tar upp fem stycken: innehållsanalys, argumentationsanalys, 
idé- och ideologianalys, lingvistisk textanalys och diskursanalys. För min undersökning väljer 
jag diskursanalys just för dess fokus på maktfrågor.  
 
2.2.1 Avhandlingar 
 
Läromedel i litteraturhistoria för gymnasieskolan tycks inte ha ägnats särskilt mycket intresse 
hos forskare. Tre avhandlingar har jag funnit som angränsar min undersökning, dock ingen 
med ett uttalat genusperspektiv. Den första handlar om hur viktig 
litteraturhistorieundervisningen är som värderingsspridare. Den andra fokuserar på 
kanonbildningen och förmedling av vårt gemensamma kulturarv. Den tredje visar hur det 
litterära urvalet i gymnasiets litteraturhistoriska antologier ändrades högst väsentligt under 
efterkrigstiden.  
 
I Tradition och betydelse : om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i 
gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968. (1989) undersöker Bengt-Göran Martinsson  
den skönlitterära traditionen i litteraturhistorieundervisningen på gymnasiet med avseende på 
bland annat dess auktoritet och dess tolkningsföreträde. Martinsson tittar på hur 
litteraturhistoria och litterär betydelse förmedlas inom gymnasieskolan mellan åren 1865-
1968. Utgångspunkter är litteraturforskningens utveckling samt den syn på litteratur som 
eleverna ger uttryck för i sina uppsatser. Han visar hur de värderingar som finns i de 
litteraturhistoriska översiktsverken återfinns i elevuppsatserna. Martinsson delar in åren 1865-
1968 i tre perioder efter den dominerande litteraturtraditionen han finner i de studerade 
uppsatserna. De tre perioderna tycker han sig kunna härleda till rådande vetenskapstraditioner. 
Perioderna har det gemensamt att de vill förmedla en litteratursyn. För eleverna presenteras en 
rådande, auktoritativ kanon, svår att ifrågasätta. Under den idealistiska traditionen från 1880-
talet till 1910-talet ses författaren som en profet, en förmedlare av den ideala världen. Denna 
tradition bryts av det historisk-empiriska förhållningssättet. Idealismen tonas ned och 
litteraturen blir kulturhistoria. Denna tradition råder fram till slutet av 1930-talet. Den 
följande perioden kallar Martinsson den psykologisk-symboliska. Här blir existentiella frågor 
viktiga och analysen av verken innefattar även författarens eget liv. Perioden börjar märkas 
under 1940-talet och är klart dominerande från mitten av 1950-talet fram till åtminstone så 
långt som Martinssons undersökning sträcker sig.                                                                                                                                                                                                                      
 
Lars Brink har skrivit en avhandling om kanonbildningen i litteraturhistoriska översiktsverk 
för gymnasiet: Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910-1945 
(1992). Avhandlingen fokuserar på själva kanonbildningen och hur skolan förmedlar vårt 
gemensamma kulturarv. Brink studerar urval och värderingar i läromedlen. Han tittar även på 
vilka krafter som skapar läromedel; hur och varför nya läromedel kommer till, hur de 
förändras och vilka personer som står bakom dem. Han belyser distinktionen mellan den 
deskriptiva och den normativa tillämpningen av begreppet kanon. Den deskriptiva 
tillämpningen innebär att kanonbildningen undersöks historiskt utifrån till exempel 
litteraturkritik, antologier och översiktsverk. Den normativa tillämpningen handlar däremot 
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om den samtida litteraturvärderingen med utgångspunkt i forskarnas och kritikernas 
diskussion om kriterier för kanonbildning. Brink använder sig bland annat av Bengt-Göran 
Martinssons tre ovan nämnda kategorier vid sin analys av läroböckerna. Brink tittar även på 
kvinnliga författarskap och konstaterar att de överallt får ett mycket begränsat utrymme. Det 
förs inte fram någon direkt kritik mot kvinnorna, utom när de ger sig på manliga, högre, mer 
krävande genrer. Kvinnor ska ägna sig åt vardagsskildringar, idylliska heminteriörer och 
möjligen personlig bikt. Eftersom kvinnorna hänvisas till dessa ”lägre” genrer kan de heller 
aldrig komma ifråga som nationalskalder. Under 1880-talet var kvinnliga författare särskilt 
produktiva, därför menar Brink, värderas åttiotalslitteraturen genomgående lågt.   
 
Annica Danielssons avhandling Tre antologier - tre verkligheter : en undersökning av 
gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975 (1988) handlar om en period i 
litteraturhistorieundervisningen som var mycket betydelsefull. Danielssons arbete är helt 
läromedelsinriktat och har ett historiskt perspektiv. Hon visar hur efterkrigstidens 
undervisning i litteraturhistoria tog sig nya vägar och att de litterära urvalen i gymnasiets 
litteraturhistoriska antologier ändrades högst väsentligt. Danielsson har valt ut de tre mest 
använda antologierna och studerar dem såväl litterärt som tematiskt. Hon använder sig av 
innehållsanalys och den tematiska granskningen bygger på Herbert Tingstens ideologikritiska 
studie Gud och fosterlandet. Studier i hundra års skolpropaganda (1969). Danielssons analys 
bygger på vissa teman som haft en dominerande ställning i läromedelshistoria: religion, 
nation, natur och samhälle. Hon påvisar att det föreligger stora skillnader mellan antologierna 
både tematiskt och litterärt. 
 
Danielsson diskuterar även hur antologiernas innehåll stämmer överens med det övergripande 
målet för ämnet svenska som finns i läroplaner och andra direktiv. I allmänhet ansluter 
antologierna nära till officiella dokument, både vad gäller de allmänna riktlinjerna för 
undervisningen och de särskilda direktiven för modersmålet. De olikheter som finns mellan 
antologierna förklaras enligt Danielsson till viss del just av de ändrade bestämmelserna för 
undervisningen. Det ska ses mot bakgrund av problem som svenskämnet ställdes inför under 
efterkrigstiden. En nästan sekellång läsebokstradition bryts. Litteraturens uppgift att förmedla 
kunskaper och värderingar får konkurrens av antologier som mer ska tillgodose behovet av 
upplevelser. Den äldre sortens antologier syftar till att förmedla ett litterärt kulturarv som 
bygger på det som anses litterärt betydelsefullt. I senare antologier läggs mindre vikt vid 
denna kulturförmedlande funktion, istället fokuseras strömningar i samtiden. Litteraturen blir 
enligt Danielsson trendkänslig, eventuellt beroende på att den allt mer befinner sig i en 
konkurrenssituation med andra medier. Liksom Brink konstaterar Danielsson att 
kvinnorepresentationen är mycket blygsam.  
 
Utifrån detta vill jag mena att min undersökning har relevans för forskningen kring läromedel. 
Dessa diskuterade avhandlingar visar bland annat att de läromedel som används inom 
litteraturhistorieundervisningen spelar en mycket betydelsefull roll som värderingsspridare. 
Till detta ansluter sig min undersökning, medan den skiljer sig från ovan nämnda forskning 
genom sin genusteoretiska ansats. Det blir intressant att anlägga ett genusperspektiv på denna 
problematik och studera vilken bild av manligt och kvinnligt som förmedlas till eleverna i den 
svenska gymnasieskolan 2004. 
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3. Teori 
 
I det följande ska jag diskutera den teoribildning som jag valt att använda för min 
undersökning; dels teorier kring hur litteraturhistoria skrivs, dels teorier kring genustänkande. 
I detta teoriavsnitt känns det även angeläget att diskutera de för min undersökning centrala 
begreppen kanon, litterära fält och litterär värdering. Här återfinns således de intellektuella 
redskap jag använder för att studera mitt utsnitt av verkligheten.  

 
3.1 Så skrivs litteraturhistoria 
 
Det är omöjligt att föreställa sig hur många författare - både kvinnliga och manliga - det har 
funnits genom tiderna; hur många litterära verk som har skrivits. Litteraturhistorieböckerna 
har genom tiderna varit föremål för kritik. Namnkunniga svenska författare till handböcker i 
litteraturhistoria är bland andra Schück, Tigerstedt, Linder och Breitholtz. I boken Den 
möjliga litteraturhistorien (1995) menar Gunnar Hansson att dessa män säkerligen skrivit 
översiktsverken med de bästa av avsikter; det vill säga göra en sann syntes av vad 
litteraturforskningen kommit fram till genom tiderna. Handböckerna består med andra ord av 
sådant som det litteraturvetenskapliga forskarsamhället valt att studera. Följden blir att allt 
annat hamnar utanför. Det som finns med är sålunda endast det som dessa forskare anser ha 
vissa estetiska kvaliteter. Därutöver vänder sig Hansson mot att de som författar 
litteraturhistoriska översiktsverk tycks känna sig tvingade att krydda sin framställning med 
allsköns subjektiva omdömen (s 37ff). Handboksförfattarnas subjektiva omdömen är förvisso 
inte resultat av ovannämnda forskning. Det handlar om tyckande, vilket som helst. Hansson 
finner detta störande. Om man bortser från dessa subjektiva inslag och bara ägnar sig åt det 
sakliga innehållet vill man gärna tro att de återger sanningen. Många litterära översiktsverk 
ger också det intrycket, men Hansson menar att man emellertid bör fråga sig hur sann 
litteraturhistorieskrivningen egentligen kan vara (s 40f). Personliga uppfattningar och 
värderingar kan vara synnerligen vanställande. Särskilt försåtliga är de om de formuleras som 
sakliga beskrivningar. Hansson vill gå så långt som att kalla detta för maktmissbruk (s 119). 
 
Hansson återger litteratursociologen Robert Escarpits resonemang om vilka författare och 
böcker som får plats i en ”nations minne” det vill säga den litteratur som finns med i 
handböcker, uppslagsverk, antologier och läroböcker. Escarpit menar att endast en procent av 
alla de som skrivit och publicerat böcker finns kvar i detta minne. Resten ligger dolt i mörker, 
eftersom minnet är begränsat. Många författarskap hamnar aldrig i minnet och andra knuffas 
ut för att ge plats åt någon annan. Men vem är det då som bestämmer vad som ska finnas i 
detta minne och på vilka grunder? Hansson har olika svar på frågan. Det avgörande 
inflytandet har, menar han, det litteraturvetenskapliga forskarsamhället, men han tror också att 
den samtida litteraturkritiken betyder mycket. Andra grupper som är med och påverkar vad 
som bevaras i nationens minne är bokförläggare, bibliotekarier, administratörer och experter, 
lärare och läroboksförfattare. Således är det en liten skara som bestämmer över vår nations 
litterära minne. Enligt Hansson är denna skara inte bara liten utan oroväckande homogen. Den 
hålls samman av ett gemensamt kulturarv, en gemensam utbildningsbakgrund och en 
gemensam uppfattning om vad som är litterär kvalitet. Hansson misstänker att det är detta arv 
som styr urvalsprocesserna (s 41-47). Hansson påpekar att det ända sedan 1970-talet funnits 
en internationell diskussion om behovet av nytänkande kring hur litteraturhistoria ska skrivas 
och vad som ska behandlas i den. Forskning om läsares tolkningar och värderingar av 
litteratur ställer nya och utmanande frågor samtidigt som olika läsargrupper visar missnöje 
med de litteraturhistoriska handböckerna. Tvåbandsverket Kvinnornas litteraturhistoria 
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(Ramnefalk, m fl, 1981-1983) är ett provocerande alternativ till de traditionella 
litteraturhistorieböckerna (s 34ff). 
 
I inledningen till Den möjliga litteraturhistorien konstaterar Hansson att litteraturhistoriens 
plats i skolundervisningen har förändrats. Litteraturhistorien får stå tillbaka för undervisning 
som syftar till att utveckla elevers förmåga att självständigt tillägna sig de böcker de läser. Det 
finns inte utrymme för ett klassiskt litteraturstudium med fokus på utvecklingslinjer och 
historisk förankring. Litteraturhistorien fungerar idag som ett slags bakgrundsinformation. I 
takt med detta har de litteraturhistoriska handböckerna som används i skolan blivit allt 
tunnare. Detta leder till att kunskaperna i litteraturhistoria blir sämre. Samtidigt med denna 
oroande utveckling sker andra viktiga förändringar som hänger samman med förskjutningar i 
själva historieskrivningen; vad som ska ingå i den och vem som ska ha makten över den. 
Hanssons förhoppningar är att detta ska leda till att litteraturhistorien återerövrar sin position, 
dock med nya förutsättningar och mål. Det finns idag ett stort intresse för hur 
litteraturhistorieskrivning kan och bör se ut. Till exempel har läsaren satts under luppen. 
Hansson återger David Perkins resonemang kring om det överhuvudtaget går att skriva 
litteraturens historia. Deras gemensamma svar är nej. Om man tar sin uppgift på allvar kan 
man inte skriva litteraturhistoria. Oavsett hur man bär sig åt måste det bli ett urval ur en 
oändlig mängd fakta som endast har det samband som litteraturhistorikern väljer att ge dem. 
Med andra ord blir resultatet en konstruktion, inte en litteraturens historia utan någons 
historia, alltid ur ett personligt perspektiv (s 9ff). Faktum är att det ändå finns många 
litteraturhistoriska verk att förhålla sig till. Visst kan invändningar och reservationer göras likt 
Perkins och Hanssons om att varje litteraturhistoria bygger på subjektiva urval med olika 
vinklingar och bakomliggande värderingar, men skolundervisning legitimerar 
litteraturhistoriska läromedel för att göra kunskapsspridning möjlig. Ett sätt att handskas med 
problematiken kan vara att diskutera urval och värderingar i klassrummet.  
 
Hansson menar att det är viktigt med ett närmande mellan traditionell litteraturforskning och 
mer mottagarinriktad forskning. En litteraturhistoria innefattar även läsarens historia. Hansson 
säger att litteraturhistorien även är historien om de innebörder som läggs i en text. Först av 
dem som skrev, sen av dem som läser. Detta för med sig nya frågor. I svensk 
litteraturhistorieskrivning har forskarna och handboksförfattarna en värderande inställning till 
de litterära verken. Är det så att denna lilla slutna cirkel har makten över vår litteraturhistoria 
(s 32f)?  
 
Det som får plats och beskrivs i översiktsverken är främst sådan litteratur som enligt 
specialister har vissa estetiska och litterära kvaliteter. Just dessa specialisters uppfattningar 
om vad som är god litteratur utgör det dominerande perspektivet i översiktsverken. Hansson 
anser att detta perspektiv framhävs av de subjektiva värderingar som författarna till 
översiktsverken hänger sig åt. Litteraturhistorien skulle se annorlunda ut om den även beaktar 
läsandets perspektiv (s 46f). Hansson menar att med tanke på det vi idag vet om hur litterära 
texter får sin innebörd och sitt värde genom nya generationer av läsare borde 
litteraturhistorien även innefatta själva läsningen (s 49). Litteratur som formar människors 
verklighet, behandlar deras livsproblem och innersta känslor på ett sätt som ger styrka och 
vidgar deras tankevärld har enligt Hansson sin givna plats i litteraturhistorien. Detta innebär i 
förlängningen att litterära verks värde och innebörd inte är statiskt, utan det förändras när nya 
generationer av läsare möter dem (s 60ff). 
 
Hansson refererar till Lisbeth Larsson som i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (band 2, 1993,   
s 320) säger att det ur ett genusperspektiv är intressant att konstatera att när man tittar närmare 
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på läsningens historia visar det sig att alltsedan 1700-talet har kvinnan varit ”bokhandelns 
bästa kund, bibliotekens flitigaste låntagare och läseklubbarnas mest pålitliga medlem”. 
Under 1800-talet framstod den läsande kvinnan som det moderna samhällets främsta läsare. 
Romanen var den nya tidens genre och den handlade inte bara om kvinnor utan vände sig ofta 
direkt till dem (s 99). 
 
På det kulturpedagogiska området menar Hansson att bland annat lärare har en viktig roll 
genom att de har direktkontakt med potentiella läsare. De förmedlar kunskaper, tankemodeller 
och värderingar som läsaren sedan fortsätter att använda i sitt umgänge med litteratur. En av 
lärarens uppgifter är att ifrågasätta uttryckssätt som gör anspråk att säga någonting 
allmängiltigt medan de egentligen bara är subjektivt tyckande. För orutinerade läsare är det 
lätt att helt enkelt bara ta till sig vad läraren säger och vad som förmedlas i litterära 
översiktsverk. Hansson menar att irreparabel skada åstadkoms på detta sätt bland dem som 
ska hålla litteraturen levande och vara med om att skapa dess historia. Det handlar om att 
klargöra vad värderingar, tolkningar egentligen är (s 129f). Hanssons budskap är att överallt 
där litteratur ingår i undervisningen har institutionerna en del i ansvaret att en ur 
läsarsynpunkt sprida en adekvat och konstruktiv litteratursyn till nya generationer. Det 
handlar inte bara om skolans och universitetens litteraturundervisning utan även 
lärarhögskolor, bibliotekshögskola och andra institutioner där litteraturorienterade ämnen 
ingår i undervisningen. Vad det är som förmedlas är utomordentligt viktigt för de uppväxande 
generationernas utveckling till läsare. Vilken litteratursyn som förmedlas är ett resultat av vad 
som anses värt att uppmärksamma. Lärare har ett avgörande inflytande på den litteratursyn 
som elever för med sig ut i livet (s 136f). 
 
Hansson återkommer till hur viktigt det är med medvetandegörande kring vad det är för 
ideologier, värderingsgrunder och synsätt som genomsyrar de litteraturhistoriska 
översiktsverken. Handboksförfattarnas värderingar måste lyftas fram för att inte ge sken av 
objektivitet och allmängiltighet. Svensklärarens arbete med elevernas litteraturläsning är en 
krävande, grannlaga uppgift med konsekvenser för många människor, både omedelbart och 
långt in i framtiden (s 138). 
 
3.2 Genusteoretiskt perspektiv 
 
Genusperspektivet är tongivande i min uppsats eftersom ambitionen är att undersöka vilken 
plats kvinnor får i den kanon som presenteras i litteraturhistoriska översiktsverk för 
gymnasieskolan. Teoriförankringen har sin tyngdpunkt främst hos historieprofessorn Yvonne 
Hirdman och hos professorn i litteraturvetenskap Anna Williams. Hirdman har utvecklat 
tankar kring det hon kallar genussystem, teorier som sträcker sig över ämnesgränser. Williams 
talar mer specifikt om genus och kvinnor på det litterära fältet och i den litteraturhistoriska 
kanon. Innan jag redogör närmare för dessa tankegångar vill jag teckna en bild av hur 
genusforskningen och den feministiska litteraturteorin har växt fram. 
 
3.2.1 Genusforskning  
 
I ”Inledning” i Män och kvinnor - vad vet en genusvetare? Intervjuer med genusforskare av 
Anna Maria Höglund (2000) kallar Britt-Marie Thurén, professor i genusvetenskap, genus för 
en av mänsklighetens stora gåtor vid sidan av födelse och död. Detta är, menar hon, en av de 
företeelser vi människor ständigt tycks fundera kring. Intresset skiftar i tid och rum - men det 
är alltid, på något sätt, närvarande.  
 



 

 15 

I Genusforskning : frågor, villkor och utmaningar från 2003 beskriver Thurén människan som 
en art med mycket fantasi. Hon tittar sig omkring, funderar, delar in världen och namnger de 
kategorier hon skapar. Sen använder hon indelningarna för att ordna livet. Människan bygger 
på detta sätt det Thurén kallar ”stora sociala och kulturella konstruktioner”. Bland annat kring 
kön, det vill säga vi använder kön för att tänka kring andra ting (s 49). Det pågår intensiva 
debatter om vad genusforskning egentligen är på flera arenor. Eftersom genusvetenskap är ett 
relativt ungt forskningsfält kretsar diskussionerna kring grundläggande definitioner, 
tolkningar och ansatser. Dess tvärvetenskapliga karaktär gör ämnet komplext, mångsidigt och 
dynamiskt och frågan om vad genusforskning är ställs av många. Ordet används på så många 
olika sätt, att det föreligger en förvirring kring terminologin (s 11).  
 
En av de stora debatterna kring genusbegreppet handlar om skiljelinjen mellan natur och 
kultur. Begreppet genus infördes just för att kunna skilja det kulturella könet från det 
naturliga. Det var helt enkelt nödvändigt på 1970-talet när genusdiskussionen tog fart på 
allvar eftersom det mesta kring kön då uppfattades som någonting naturgivet. Problemet är att 
även gränsen mellan natur och kultur är en idé. Hur som helst pekar begreppet genus mot att 
genusforskningen studerar något som människan konstruerat. Genusforskare är enligt Thurén 
i allmänhet konstruktionister (s 50). Det ligger i genusforskningens natur att dess frågor inte 
behandlas bara inom ett ämne. Inom humaniora och samhällsvetenskap har dock 
genusforskningen utvecklats mest. När det gäller disciplinerna medicin, teknik och 
naturvetenskap betraktas inte genusforskningen alltid som relevant, men den finns även där   
(s 43). 
 
Genusforskning handlar enligt Thurén om hur genus definieras och organiseras och vad det i 
sin tur får för konsekvenser. Viktiga frågor blir om och varför den ena genuskategorin är 
underordnad och den andra överordnad och hur sådana förhållanden har kunnat uppstå samt 
hur de reproduceras. I varje samhälle finns en genusordning som består av alla idéer kring 
manligt och kvinnligt som i sin tur för med sig vem som gör vad. Därmed påverkar 
genusordningen förhållanden i samhället samtidigt som andra förhållanden påverkar 
genusordningen. Det är dessa komplexa, mångsidiga förhållanden som genusforskningen 
studerar (s 98). Enligt Thurén undersöker genusforskare allt det människor gör med det som 
till vardags kallas kön: tänker, tolkar, upplever, fantiserar, dansar – kort sagt konstruerar. Vi 
skapar det vi kallar kön. Det är det som genusvetare brukar kalla ”att göra kön”. Det handlar 
alltså om allt det i mänskligt liv som på något sätt är relaterat till det som kallas kön. 
Genusforskningen problematiserar allt som har med kön att göra, även det som brukar tas för 
givet. Framförallt undersöker genusforskningen det sociala och kulturella fenomenet genus 
med alla dess föreställningar om ”kön”, men här finns även ett stort behov av naturvetares 
kunskap om det som är vår kulturs konstruktion och kunskap på området (s 10f). 
 
Det finns många åsikter kring begreppet genus och forskningen kring det. Thurén menar dock 
att det finns ett nyckelord i de tvärvetenskapliga debatterna: problematisering. Genusforskarna 
tycks vara överens om att kön/genus är någonting som i huvudsak är socialt och kulturellt och 
att genusforskningens uppgift är att ta reda på vad det innebär. Alla påståenden om kön måste 
problematiseras (s 63). 
 
Genusforskning har sitt ursprung i feminismen. Feministiska tankar har funnits länge -  
förmodligen lika länge som kvinnor uppfattat sig som underordnade, diskriminerade och 
marginaliserade. Feminismen som modern rörelse brukar sägas ha sitt ursprung i 
upplysningen. När människors lika rättigheter började diskuteras blev det allt svårare att 
legitimera mäns privilegier. Mannens tidigare oifrågasatta företräde började granskas 
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närmare. Det blev ett intrikat problem och under följande sekler utvecklades många 
”vetenskapliga teorier” som visade att mansdominansen var berättigad. Kvinnor var bräckliga 
och labila. Deras moraliska utveckling var ofullständig och identitetsgränserna svaga. En 
kvinnas uppgift var helt enkelt att föda barn. Dessa teorier gjorde det nödvändigt för kvinnor 
att komma med motargument. I Europa brukar feminismen sägas ta fart under 1700-talet med 
skribenten Mary Wollstonecraft och politikern Olympe de Gourges som förgrundsgestalter. I 
USA fick feminismen fäste senare. En kvinnokongress 1848 nämns ofta som startpunkt (s 21). 
 
Den moderna feminismen kan ses både som en rörelse och som en vetenskaplig strömning. 
Margareta Ljung (1998) har tecknat dess historik. Mellan 1870 och 1930 dominerades 
feminismen av tankar med rötter i upplysningen: kvinnans emancipation, liberala, 
socialfilosofiska och marxistiska tankegångar etc. Från 1930 och fram till 1960, när kvinnorna 
i de flesta europeiska länder fått rösträtt, försvagades kvinnorörelsen. I Sverige fanns dock 
debattörer som Elin Wägner och grupper som Fredrika-Bremer-förbundet som höll rörelsen 
vid liv. Harriet Holter (1980) menar att under 1930-talet blev ”Kvinnor är också människor” 
ett viktigt motto. På 1950-talet utvecklades könsrollsbegreppet som dock senare visade sig 
fungera både förtryckande och befriande. Från sent 1960-tal och framåt inträder enligt Ljung, 
en teoretisk period. Vid sidan av den dagliga kampen undersöks vilka processer som orsakar 
och reproducerar kvinnors underordning. Marxist- feministiska och radikalfeministiska teorier 
utvecklades. Enligt Holter börjar man vid slutet av 1960-talet, under inflytandet av student- 
och kvinnoupproren, tala om att kvinnor inte bara är människor utan också att de är bra och 
att även kvinnors erfarenheter är viktiga. Holter poängterar även att under 1970-talet stärktes 
samarbetet mellan kvinnorörelsen och kvinnoforskningen (Thurén, s 21f). 
 
”Kvinnoforskning” blir under 1980-talet ”genusforskning” eller ”könsteoretisk forskning”. 
Tyngdpunkten ligger inte längre på att synliggöra kvinnors verklighet utan på att förstå 
relationerna mellan kvinnor och män. Vid den här tiden har den svenska staten börjat anamma 
grundläggande feministiska krav. Röster höjs för att kvinnokampen är onödig och den 
politiska kvinnorörelsen försvagas. ”Jämställdhet” blir nu både ett politiskt och vetenskapligt 
fält. Under den här tiden gör postmodernism och poststrukturalism entré. Debatterna blir än 
mer subtila. De handlar fortfarande om makt, men inte om ekonomi och lagstiftning utan om 
ideologi och identitet. I början av 1990-talet kommer en motreaktion. Unga feminister känner 
sig missnöjda med abstraktionerna. De vill tillbaka till de handfasta teorierna från 1970-talet. 
De menar att frågorna som ställdes då fortfarande är aktuella. Somliga genusforskare hävdar 
att feminismen redan är inne i en ny fas som skulle kunna kallas nymaterialistisk. På 
forskarnivå dominerar dock fortfarande subtila vetenskapsteoretiska och kulturteoretiska 
diskurser (s 22). 
 
Det är förmodligen inte 1970-talets teorier unga feminister och forskare strävar tillbaka efter, 
utan efter engagemanget och kopplingen mellan forskning och praktiskt, politiskt arbete. Då 
var feministiska forskare också ofta aktiva i feministiska grupper utanför universitetet. 
Kanske håller en ny sorts feminism på att växa fram där det blir möjligt att finna sätt att 
kombinera praktisk relevans med teoretisk fördjupning. Kvinnoforskningen kom alltså igång 
på allvar kring 1970. Den synliggjorde kvinnor och visade på kvinnors underordnade ställning 
i samhället. Mycket har gjorts, men enligt Thurén är den samlade bilden fortfarande 
överväldigande tydlig. Kvinnor har inte samma möjligheter som män i vår typ av samhälle. 
Kvinnor har lägre löner, lägre utbildning, lägre politisk representation, lägre status inom 
religiösa organisationer, kvinnor utför mer av det obetalda nödvändiga arbetet, kvinnor 
presenteras som mindre intelligenta eller handlingskraftiga i media, mäns våld mot kvinnor är 
vida mer omfattande än kvinnors våld mot män etc (s 23ff). Genusforskningen har trots allt 
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kommit en bit på väg sedan 1970, men Thurén vittnar om att det alltjämt är en hård kamp 
eftersom det finns ett motstånd. Män känner sig hotade när deras självklara auktoritet 
ifrågasätts. Det leder bland annat till att genusforskningen måste leva med att stundligen 
förtigas och förlöjligas (s 33). 
 
3.2.2 Genusforskning inom litteraturvetenskapen  
 
Som jag konstaterat är genusforskningen tvärvetenskaplig. Min uppsats handlar om 
översiktsverk i litteraturhistoria därför är det intressant att undersöka hur genusforskningen 
ser ut inom litteraturvetenskapen. Litteraturen är viktig eftersom det är ett område där 
könskonstruktioner reproduceras. För genusforskning inom litteraturvetenskap kan det bland 
annat vara intressant att undersöka på vilka sätt kvinnliga och manliga författare skriver olika, 
om de väljer olika ämnen att skriva om samt hur relationer mellan kvinnor och män framställs 
i romaner. Inledningsvis handlade genusforskning inom litteraturvetenskapen om att föra fram 
de bortglömda kvinnliga författarna. Därefter blev forskningen mer teoretisk och begreppen 
kön och genus hamnade i fokus. Just nu handlar forskningen till stor del om maktrelationerna 
mellan kvinnor och män. Genusforskning inom detta fält kan förändra bilden av vår litteratur 
eftersom kvinnor ofta skrivit inom genrer som tidigare inte ansetts vara god litteratur. 
Nordiska kvinnolitteraturhistorien (1993-2000) är en milstolpe för genusforskningen inom 
litteraturvetenskapen, men nu anses ett nästa steg vara att analysera kvinnors texter i dialog 
med männens. Forskning om kvinnliga författares villkor, om mottagningen av deras verk, om 
hur kvinnliga författare förehåller sig till sina föregångare och om hur kvinnor läser är andra 
områden där det behövs mer forskning (Genusperspektiv i forskningen, 1996:73ff).  
 
3.2.3 Feministisk litteraturkritik  
 
Litteraturvetenskapen har präglats av olika perspektiv anlagda av bland andra semiotiker, 
strukturalister och marxister. Den feministiska litteraturteorin började utvecklas på allvar vid 
universiteten på 1960-talet, men har varit en angelägenhet för kvinnliga tänkare allt sedan 
Saphos dagar. Moderna förgrundsgestalter är Virginia Woolf och Simone de Beauvoir. På 60-
talet blev kvinnolitteraturforskningen socio logiskt och idéhistoriskt inriktad. I Sverige var 
Karin Westman Berg det stora namnet. I Kvinnohistorisk uppslagsbok (1991) delar Birgitta 
Holm in utvecklingen inom den feministiska litteraturteorin i tre faser: Patriarkatkritik, 
Kvinnostudier och Könsstud ier. 
 
I den första fasen handlade det mycket om de manliga förtrycksmekanismerna. Kate Millett 
visar i sin Sexual Politics (1969) att varje våg av kvinnoemancipation följs av en manlig 
kontrarevolution. Ett annat viktigt område under den här första fasen var ”images-of-women-
criticism” det vill säga kvinnobilder i litteraturen.  
 
Under den andra fasen som på engelska kallas ”gynocritisism”, en term myntad av Elaine 
Showalter, förskjuts intresset i mitten av 1970-talet mot kvinnligt skapande och kvinnlig 
litterär tradition. Kvinnolitteraturen som hittills varit så gott som osynlig i såväl 
litteraturhistorien som utbildningsväsendet lyfts fram. Viktiga begrepp blir kvinnokultur och 
kvinnlig subkultur. Ellen Moers beskriver i Literary Women (1978) om en kvinnlig litterär 
tradition vid sidan om och jämbördig den manliga. Showalter skriver om en kvinnlig 
subkultur i A literature of Their Own (1977). Handfasta studier är viktigare än allmän teori 
under den här fasen. Hos Gilbert och Gubar i The Madwoman in the Attic (1979) förenas dock 
konkret analys med teori. Representativa svenska verk i den här fasen är Kvinnornas 
litteraturhistoria (1981-1983) och Birgitta Holms två volymer i projektet Romanens mödrar: 
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Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse (1981) samt  Selma Lagerlöf och 
ursprungets roman (1984). 
 
Den tredje fasen präglas av intresse för teoribygge. Vad kön, könsidentitet och text är blir 
viktiga frågor. Den angloamerikanska empiriska traditionen ersätts under den här fasen av 
franskt tänkande, av till exempel Derrida och Kristeva. Den empiriska inriktningen kritiseras 
för att i brist på teori fastna i en sluten, auktoritär, patriarkal tradition. Med psykoanalys, 
dekonstruktivism och psykolingvistik ville man nu istället öppna texten på ett frigörande sätt. 
Texter skapas inte i en fast identitet utan i ett möte mellan drifter, historiskt givna koder, 
texter och språk. Det handlar om att följa en texts ”oavbrutna meningsproduktion”. Toril Mois 
bok Sexual/Textual Politics (1985) blir mycket inflytelserik under den här fasen (341f). 
 
Feministisk litteraturteori handlar enligt den norska professorn i litteraturvetenskap Irene 
Iversen (2002) om att läsa och tolka litterära texter. Det som skiljer denna teori från andra 
litteraturvetenskapliga riktningar är att den reflekterar över vad som leder till nedvärdering 
och förtryck av kvinnan i vår kultur. Teorin påstår att det finns könsskillnader som präglar 
både de litterära texterna och dess läsare (s 9). Den feministiska litteraturforskningen ha r fötts 
i opposition mot en litteraturforskning och ett estetiskt tänkande som marginaliserar kvinnan 
och hennes skrivande (s 29).  
 
Lisbeth Larsson är professor i litteraturvetenskap med genusinriktning. Hon menar att 
feministisk litteraturkritik har varit en av de mer vitala  delarna inom litteraturvetenskapen de 
senaste decennierna. Hon väljer begreppet ”kritik” framför ”teori” med motiveringen att kritik 
har en vidare innebörd. Trots sin korta historia har den feministiska litteraturkritiken 
genomgått en expansiv utveckling. Namnskiftena, från feministisk litteraturkritik till 
kvinnolitteraturforskning och vidare till genusstudier, visar de radikala förändringar och 
teoretiska förskjutningar som skett under en kort tid (1998, s 111).  
 
Feministisk litteraturkritik kritiserade sexismen i samhället och i manliga författares 
kanoniserade texter. Vidare undersöktes de konventioner och stereotyper som uttrycks och 
skapas i texter när det gäller kön (s 111f).  
 
Kvinnolitteraturforskningen koncentrerade sig på litteratur skriven av kvinnor och varför de 
inte fanns med i litteraturhistorieböckerna. Man diskuterade om kvinnor skrev för dåligt, eller 
kanske på andra sätt, om rådande värdekriterier gjorde kvinnorna osynliga, oläsliga, 
obegripliga. Dessa diskussioner öppnade ett helt nytt forskningsfält. Kvinnliga författare 
omvärderades och de bortglömda letades fram. Man strävade efter att skapa en kvinnlig 
litterär tradition och att undersöka kvinnligt berättande. Frontfigurer var Ellen Moers och 
Elaine Showalter. Sandra Gilbert och Susan Gubar formulerade en teori som i högre grad än 
Moers och Showalter tog fasta på kvinnans underordnade ställning såväl socialt som 
kulturellt. De menade att i ett samhälle som förnekar kvinnor måste deras berättelser alltid bli 
dubbla. Central i deras forskning är den estetiska metaforen ”palimpsest” som används för att 
beskriva hur kvinnors texter består av två betydelselager. Den övre texten är anpassad efter 
normen, medan den undre handlar om otillåtna ting som till exempel kvinnliga erfarenheter. 
Den undre, ursprungliga texten döljs alltså och skrivs över. Under det anpassade och 
tillgänglig finns en okonventionell upprorisk text som kan anas. Enligt Gilbert och Gubar ger 
”palimpsest” den kvinnliga litteraturen dess särprägel. Deras mest berömda exempel är 
Charlotte Brontës roman Jane Eyre. Deras eget stora verk heter också The Madwoman in the 
Attic (1979) (s 112). Palimpsest är från början en handskrift på pergament där den 
ursprungliga texten skrivits över.  
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Begreppet gynokritik (myntat som jag visat ovan av Elaine Showalter) betecknar en läsart 
vars strävan är att söka det kvinnliga uttrycket. Showalters utvecklade även en modell för att 
försöka förklara den kvinnliga textens tvetydiga position. Modellen handlar om delvis 
överlappande kulturer, om överordning och underordning, och hur dessa kulturer förhåller sig 
till varandra. Slutsatsen blir att skrivande kvinnor befinner sig både innanför och utanför 
kulturen och detta präglar deras skrivande (s 114). I sin bok A Literature of Their Own (1977) 
delar Showalter in den kvinnliga litteraturhistorien i tre utvecklingsfaser. Under den feminina 
fasen underordnar sig kvinnan mäns berättelsekonventioner, under den feministiska 
karaktäriseras kvinnligt skrivande av uppror mot konventionerna och under den kvinnliga 
fasen (som börjar under mellankrigstiden) är kvinnorna fria att upptäcka sig själva och berätta 
sina egna berättelser (s 113). 
 
En svensk pionjär på fältet är, som jag redan nämnt, Karin Westman Berg. Betydelsefull är 
också Birgitta Holm som int roducerade de amerikanska forskarna Gilbert och Gubars teorier 
på svenskt material. Danskan Pil Dahlerup förenade den feministiska litteraturkritikens 
angrepp på manlig litteraturkritik och kanonbildning med gyrokritikens strävan att ge de 
kvinnliga författarna rättvisa. Både Holm och Dahlerup visar hur viktiga de kvinnliga 
författarna var i litteraturens förnyelse under 1800-talet. Just förnyelse genom avvikelse blev 
centralt i många undersökningar runt kvinnliga författarskap. Nordisk 
kvinnolitteraturforskning har alltså till stor del ägnats åt texter som kvinnor skrivit. Men man 
har även arbetat med tanken om att det finns en kvinnlig läsart. Sådant som kvinnor vill läsa 
värderas lågt och har sorterats bort ur litteraturhistorien eftersom det har ansetts vara farligt 
och nedbrytande. I sin avhandling En annan historia (1989) driver Lisbeth Larsson tesen att 
läsningen av dessa texter både innebär en anpassning och rymmer ett motstånd mot rådande 
konventioner. Med andra ord precis som när kvinnor skriver (s 115f). Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria (1993-2000) är givetvis ett mycket betydelsefullt verk i 
sammanhanget. Feministiska, nordiska litteraturforskare samlades för att beskriva den 
kvinnliga litterära traditionen. I verken märks hur kvinnors marginalisering kopplas till 
litteratur som karaktäriseras dels av utanförskap, dels av en intensiv delaktighet i debatten. 
 
På 70-talet var litteraturstudiet viktigt för feminismen. Man visade med skönlitterära texter 
hur kvinnan förtrycktes. Under 1980-talet problematiserades detta alltmer. Genusstudierna  
fokuserar på hur kön och sexuell identitet konstrueras i språket och den kulturella diskursen. 
Fransk teoribildning blev tongivande. En ny syn på kvinnors författande växte fram och deras 
möjligheter att vara ett alternativ till den dominerande diskursen. De anglosaxiska tänkarna 
var optimistiska om kvinnans förmåga att bryta igenom den patriarkala diskursen. De franska 
teoretikerna som Luce Irigaray, Hélène Cixous och Julia Kristeva är dock pessimistiska och 
ser den patriarkaliska diskursen som för alltid given, ett system där kvinnan tystas och 
förträngs. Det finns bara ett kön. Det manliga är alltings mått och där mannen inte finns är 
bara tomhet och tystnad. Luce Irigaray visar i Spéculum de l’autre femme (1974) att logik 
genom likhet har funnits inom den patriarkaliska diskursen sedan Platons dagar. Hélène 
Cixous beskriver i La Jeune Née (1975) språket som ett slagfält där det kvinnliga alltid går 
under i mötet med det manliga. Både Irigaray och Cixous håller sig på en språklig nivå och de 
menar att det förhärskande språket är kvinnans fängelse. Kate Millett ville också bryta ned 
den patriarkala diskursen, men hon talade om könsskillnadernas sociala och politiska 
premisser. Hon ville medvetandegöra skillnaderna mellan begrepp och verklighet. Irigaray 
och Cixous gick längre och ville till och med dekonstruera och upplösa begreppen. Det 
patriarkaliska språket måste brytas ned och ge plats åt ”det kvinnliga” som vi ännu inte kan 
veta vad det är (s 117f). 
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I Julia Kris tevas mycket inflytelserika teoribildning står inte manligt och kvinnligt mot 
varandra. Hon beskriver istället två språkliga nivåer där det ena förknippas med manligt och 
det andra med kvinnligt. Dessa ses som två olika och i den mänskliga utvecklingen grundade 
positioner i språket. Det kvinnliga är ett språk före språket, vid inträdet i språkets symboliska 
manliga ordning måste det kvinnliga förträngas. Kristeva har sagt att hon med kvinna menar 
”det som inte kan representeras, det som inte kan benämnas, det som förblir utanför språket 
och ideologierna” Det kvinnliga finns kvar i språket som en kraft som utmanar de fasta 
begreppsstrukturerna. I sitt främsta verk La Révolution du langue poétique (1974) kallar 
Kristeva denna språknivå poetisk och visar att den är en viktig del av språket hos moderna 
avant-gardeförfatttare. Det paradoxala är att Kristeva genomgående finner det kvinnliga i verk 
av manliga författare. Hennes teorier har emellertid förändrat och förnyat läsningen av även 
kvinnliga författares texter. De franska feministernas teorier ledde till avpolitisering och 
akademisering av fältet. Ken Ruthven försökte i Feminist Literary Studies (1984) avlägsna 
den politiska aspekten och öppna fältet för män eftersom han menade att feministisk politik 
måste vara separatistisk medan litteraturkritik inte kan vara det. Han visade att den 
feministiska litteraturkritikens egen teoribildning lett till en dekonstruktion av 
könskonstruktionerna och då måste fältet handla om både kvinnors och mäns texter (s 118f). 
 
Toril Mois Sexual/Textual Politics (1985) kom att spela en stor roll för akademiseringen av 
den feministiska litteraturkritiken. Fast hennes syfte med boken var att vända bort intresset 
från den essentialistiska (tron på fasta inneboende egenskaper och värden), biologiska 
angloamerikanska kritiken mot den franska språkkritiska vars teoribildning inte söker låsa fast 
begrepp och identiteter utan istället lösa upp dem. Under senare delen av 1980-talet raseras 
den feministiska rörelsens begreppsbildning. I dekonstruktionens efterföljd löses begrepp som 
identitet, subjekt och erfarenhet upp eftersom de ansågs vara språkliga konstruktioner i 
maktdiskursens intresse. Alice Jardine vänder i sin bok Gynesis (1985) bort intresset från den 
faktiska kvinnan och hennes text mot den kulturellt övergripande diskursen för att se hur 
tecknet ”kvinna” arbetar där. Det kvinnliga måste skrivas på nytt och denna nya textliga 
storhet och processen där den skrivs in i språket är ”gynesen”. För både Moi och Jardine är 
70-talsfeminismen endast ett uttryck för patriarkaliskt tänkande (s 119f). 
 
Nu studeras alltså inte längre den konkreta kvinnan och hennes texter utan ”det kvinnliga” i 
den kulturella och textliga diskursen. Detta synsätts främsta förespråkare är Judith Butler. I 
sin bok Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity  (1990) säger hon att det 
inte finns någonting utanför språket. Allt är diskurs. Det enda vi kan förhålla oss till när det 
gäller kön är genusdiskursen. Janet Todd gav 1988 ut Feminist Literary History. A defence. 
där hon försvarar textanalys, historia och empiri mot teoretiseringen. Hon ville att de 
kontextuella studierna, begreppen och den politiska analysen skulle återanvändas. Hon ville 
dock inte återgå till den universalism som fanns inom kvinnolitteraturforskningen utan hon 
vill se mångfald av litteraturhistoriska berättelser (s 121f). 
 
I Sverige har motsättningarna mellan den tidiga forskningens essentialism och 
genusstudiernas konstruktivism inte varit så tydliga. Snarare är det så att den senare 
konstruktivismen kommit att förnya essentialismen (s 122). 
 
Under 1990-talet har det skönlitterära studiet återupptagits bland feminister och då särskilt 
inom minoritetsgrupper. Likt 70-talets feminister försöker de visa med hjälp av 
skönlitteraturen hur den samhälleligt dominerande berättelsen arbetar, men med nya teoretiska 
utgångspunkter. Sedan 90-talet finns ett nytt intresse för det medvetet subjektiva 
förhållningssättet inom littteraturkritiken. Den självbiografiska berättelsen som var så central i 
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70-talets feminism har återfått sin status. Inte som utgångspunkt för teorier eller som 
värdekriterium utan som ett bevis och ett motstånd i det ständiga sökande som blivit den 
feministiska litteraturkritikens signum (s 122). 
 
Enligt Irene Iversen måste forskarna inom den feministiska litteraturvetenskapen nu och i 
framtiden fortsätta att använda sig av den dubbla strategi som feministiska litteraturforskare 
alltid varit hänvisade till. Det vill säga att de måste ta en allt större plats inom det allmänna 
litteraturvetenskapliga fältet för att där sedan kunna integrera det feministiska perspektivet    
(s 54). 
 
Som en avrundning på dessa resonemang om genusforskning och feministisk litteraturkritik 
vill jag nämna ett ytterligt centralt verk i sammanhanget, Virginia Woolfs essä Ett eget rum 
från 1929. Enligt Lisbeth Larsson är det en mycket viktig text för hela den feministiska 
litteraturkritiken. Så gott som alla forskare på fältet försöker förankra sina teorier i Woolfs 
texter. Essäns mångfald och dess undersökning av olika positioner gör den till en god 
utgångspunkt för så gott som alla inriktningars teoribildning (s 120). 
 
3.2.4 Genussystem i den litterära kanon 
 
Anna Williams har i sitt docentarbete Stjärnor utan stjärnbilder skrivit om kvinnor och kanon 
i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet. Hon frågar sig om det är möjligt att skriva 
en sann, rättvis, objektiv litteraturhistoria (s 189). Frågan om kön och kvinnliga författarskap i 
litteraturhistorien har satts i fokus i och med utgivningen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 
(Möller-Jensen, m fl, 1993-2000).  Det första bandet av fem utgavs 1993. Detta verk har gjort 
det möjligt att se könsrelaterade mönster i litteraturhistorien. Med fokus på det kvinnliga 
synliggörs hur det manliga dominerar utan någon som helst problematisering och därmed 
utmanar verket äntligen den traditionella litteraturhistorieskrivningen. Så sent som på 1980-
talet fick en ny kvinnoinriktad syn på litteraturvetenskapen få fäste. Kvinnorna började på 
allvar ta upp kampen om det litterära fältet. Den moderna kvinnolitteraturforskningen visar nu 
hur kvinnliga författarskap ignoreras och åsidosätts av den mansdominerade 
forskningstraditionen. De manliga forskarna, författarna och kritikerna har tolkningsföreträde 
och den manliga normen råder när det gäller att beskriva och definiera litteratur (s 11ff). 
 
Litteraturvetenskapen har mest kretsat kring män. Den utgörs av män som forskar om män 
som skrivit om män. Kvinnliga författarskap sägs inte ha intresserat den mansdominerade 
litteraturvetenskapliga forskningen eftersom kvinnor skriver om egendomliga kvinnliga 
erfarenheter och världar. Ett uttryck för detta är att kvinnliga författare ofta tvingades skriva 
under pseudonym.  
 
Kvinnliga författares villkor har genom tiderna präglats av helt andra förhållanden än de 
manliga kollegornas. Inte minst på grund av kvinnors låga och underordnade ställning i både 
kultur- och samhällsliv. Kvinnor har haft små möjligheter att utveckla sina litterära anlag och 
talanger. Furuland (1997) berättar i artikeln ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin 
och dess forskningsfält” att det dröjde ända till 1800-talet innan kvinnorna på allvar blev 
verksamma författare. Dessa kvinnor kom från den övre medelklassen, och var ofta gifta med 
inflytelserika män. Att alltfler kvinnliga författare gjorde genombrott under 1800-talet har 
samband med tidens liberala idéer i allmänhet. Kvinnor började kräva jämlikhet och frihet. 
Furuland säger vidare att balansen mellan kvinnor och män inom den litterära offentligheten 
vid den här tiden var mycket ojämn. Så även idag, även om det blivit något bättre sedan 
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kritiker- och forskarpositioner i allt högre utsträckning intas av kvinnor. Kvinnorna inom den 
litterära institutionen vinner inträde på allt fler litterära fält (s 21f).  
 
Sedan Fredrika Bremers tid är nu den feministiska forskningen i färd med att erövra 
positioner på det litterära fältet åt kvinnorna. Bland annat genom att uppmärksamma sidor av 
kvinnliga författarskap som män ignorerar. Den feministiska forskningen uppmärksammar 
och ifrågasätter litterärt värde och granskar den mansdominerade litterära kanon. På så sätt 
kan fältet förändras med hjälp av strategier med feministiska förtecken. Det gäller för 
feministiska forskare att erövra positioner på fältet (Williams, s 23f).  
 
Bristande möjligheter till utbildning ser Williams som den främsta förklaringen till 
kvinnornas undanskuffade position, vilket i förlängningen har lett till bland annat att kvinnor 
varit utestängda från intellektuella och kulturella gemenskaper. Synen på kvinnan som 
offentlig person har också betydelse för hur kvinnliga författarskap värderas. Genom sin 
socialt lägre position har kvinnan haft svårt att hävda sig på det litterära fältet. Eftersom 
kvinnornas verklighet och erfarenheter skiljer sig från mannens blir också kvinnliga 
författares texter annorlunda; texter som inte betraktades som nydanande utan som konstiga, 
trångsynta och ointressanta. Kvinnliga genrer har alltid värderas lägre och hamnar utanför den 
litterära huvudfåran som någonting udda. Det har också alltid varit svårt för kvinnliga 
författare att få gehör hos kritikerna. Kvinnornas litterära kapital skiljer sig följaktligen på 
många sätt ifrån det manliga. Kvinnorna och männens yttre villkor leder därvid till olika sätt 
att skriva och när då mannen är norm blir kvinnorna utmanövrerade (s 184f). 
 
Williams visar att kön är avgörande för hur ett författarskap presenteras, beskrivs och tolkas. 
Den manliga litteraturen är den allmängiltiga. Kvinnliga författare särbehand las, degraderas 
och placeras i särskilda kvinnofack vid sidan av den allmänna litteraturhistorien. De hamnar 
därmed i det litterära fältets periferi. Kvinnligt litterärt kapital tillmäts inte på långt när samma 
värde som manligt (s 184ff). Det blir svårt att placera in kvinnliga författarskap i den 
litteraturhistoriska tradition som finns eftersom den ser de manliga författarna som norm. 
Williams hävdar att detta särskiljande kan ses som en manlig strategi för att kunna behålla 
makten och positionerna på det litterära fältet. Kvinnorna utgör helt enkelt ett hot mot den 
patriarkaliska dominansen. Genusperspektivet utmanar rådande mönster och den maktstruktur 
som ligger till grund för litteraturhistorien. Kvinnornas marginalisering kan dock i viss mån 
förklaras av en seglivad tradition, eftersom en av litteraturhistoriens uppgifter måste vara att 
presentera den forskning som tidigare gjorts. Kanoniseringsprocessen är därmed trög. Det 
kommer att ta lång tid för kvinnor att få sin rättmätiga plats i litteraturhis torien. 
Kvinnolitteratur är fortfarande ett åsidosatt område. Det kommer att ta tid att föra in 
feministiska värderingar (s 188ff).  
 
Anna Williams använder Bourdieus resonemang om litterära fält. De är användbara eftersom 
genusforskning ofta handlar om maktkamp. På fältet verkar olika aktörer och fältets struktur 
avgörs av styrkeförhållandena mellan dessa aktörer. En del är dominerande andra är 
dominerade. Att närmare titta på det litterära fältet ger en bild av maktfördelningen och 
tolkningsföreträdet på fältet. Williams menar att de stridande på fältet också kan göra 
gemensamma ansträngningar för att kämpa för det de tror på. De olika aktörernas ställning 
bestäms av deras kapital. På det litterära fältet utvecklas således den rådande smakbildningen.  
Litteraturhandböcker med dess kanon har sin egen plats på fältet. Författarna bakom boken 
har gjort sina val och förhåller sig på ett visst sätt gentemot de författarskap som presenteras. 
Även verken i sig blir alltså aktörer på det litterära fältet. Positionen bestäms av vem de riktar 
sig till. Intressant är också hur handboksförfattarna är medvetna om att de är en del av en 
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tradition som de kan bekräfta eller förkasta. Genom att till exempel knyta an till en högt 
värderad föregångare kan författaren befästa sin plats i gruppen och därmed kanske stärka sin 
position inom fältet. Williams tror dock att det går att förändra det litterära fältet som idag 
domineras av manligt tänkande. Fältet kan förnyas genom att de mer eller mindre osynliga 
strategierna för att utestänga kvinnor blottläggs och att det kvinnliga uppvärderas (s 20ff). 
 
Williams föreslår att vi inte betraktar könsidentiteten som statisk utan som någonting i ständig 
rörelse, såväl biologiskt och socialt som kulturellt. Då blir det möjligt att undersöka könets 
inverkan i varje specifikt sammanhang. Definitionerna av begreppen genus och kön förändras 
oupphörligen och behandlas ur otaliga aspekter. Kärnan i diskussionen tycks vara vad 
könsidentitet egentligen är. Den viktiga frågan för min uppsats är vilken inverkan kön och 
genus har och har haft inom litteraturvetenskapen, men diskussioner om genusperspektivet 
förs givetvis över ämnesgränserna. Williams refererar till en studie från 1971 som menade att 
de klassiska litteraturhistoriska indelningsgrunderna utgår från likhet och skillnad. Det kan 
gälla till exempel genre eller författarens klasstillhörighet. För feministisk litteraturforskning 
blir givetvis just kön en sådan distinktion. Detta isärhållande i manligt och kvinnligt är en 
segregering som är svår att råda bot på. På detta isärhållande bygger sedan normtänkandet 
som enligt en grundmurad patriarkalisk ordning gör mannen till den måttstock efter vilken 
kvinnan mäts. Mannen och manliga egenskaperna är de högst värderade. Kvinnan och 
kvinnliga egenskaper jämförs med mannens och bedöms alltid vara mindre bra (s 24ff). 
  
Williams hämtar grunden till sina idéer hos Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, som 
har utvecklat en användbar teori kring genusproblematiken. På de flesta områden i samhället 
har kvinnor en lägre ställning än männen. Detta trots att diskussionen om kön och genus pågår 
ständigt. Enligt Hirdman (1997) finns troligen ingen enhetlig teori om genus inom 
kvinnoforskningen. Hon menar att kvinnoforskningens stora fråga är att ta reda på varför 
kvinnor generellt har ett lägre socialt värde än män. Begreppet genussystem användes 
ursprungligen inom antropologin men Hirdman har fångat upp det och använder det för att 
analysera könshierarkier. Genus är med Hirdmans terminologi ett betydligt mer 
mångfasetterat begrepp än kön som främst handlar om biologi. Begreppet används för att 
komma förbi tanken på könsidentitet som något konstant, oföränderligt. Genus omfattar en 
levande, ständigt pågående konstruktion av könsidentitet med både en biologisk och en 
kulturell sida. Hon menar att den biologiska olikheten mellan könen används och missbrukas 
för segregation vilket följaktligen leder till att kön får både sociala och politiska 
konsekvenser. Hirdman systematiserar genusbegreppet och skapar en modell för analyser av 
samhället på könets grund. Hon talar om genussystem, en dynamisk struktur av processer och 
föreställningar; ett nätverk av fenomen som åstadkommer mönster. Systemet är ”en 
ordningsstruktur av kön” och på denna ordning av människor i kön vilar sedan samhället       
(s 400ff). Denna ordning bygger på två principer:  
 

1. Dikotomin - det särskiljandes logik: särhållandet; manligt och kvinnligt ska inte 
blandas, kvinnan hamnar vid sidan av. 

2. Hierarkin - den manliga normens logik: mannen är normen, centrum, det överordnade, 
det allmängiltiga medan kvinnan är det andra, det annorlunda, det avvikande, det 
konstiga.  

 
Normtänkandet gör alltså enligt en patriarkalisk ordning mannen till den måttstock efter 
vilken kvinnan mäts. Detta tänkande bygger på isärhållandet, en segregering som upprätthållts 
under hela 1900-talet (s 404). 
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Ett barn föds in i dessa strukturer. Genusskapandet bygger på föreställningar om vad manligt 
och kvinnligt är. Detta är den mest ursprungliga livsvärldsskapelsen. Livsvärldsbegreppet 
härstammar från Jürgen Habermas som med livsvärld avser just det djupa sociala och 
kulturella gemensamhetsgods som finns i alla sociala system. Kvinnor är medskapande. De är 
lika integrerade i detta system som män, trots den lägre statusen (s 407). 
  
Hirdman utvecklar sitt resonemang med tanken om genuskontrakt det vill säga genussystemet 
i praktiken. Mellan könen finns osynliga kontrakt om hur de ska förhålla sig till varandra på 
alla plan. Dessa kontrakt finns överallt i samhället; i kärlekslivet, i arbetslivet etc. 
Genuskontrakten upprätthåller föreställningarna om kön. I generation efter generation ärvs 
dessa kontrakt. Med hjälp av dessa begrepp som verktyg vill Hirdman försöka förstå hur 
kvinnor och män tänker och agerar (s 413). Genuskontrakten vidmakthåller en ordning, men 
samtidigt finns det också möjlighet till förhandling och förändring (s 408). En kraft av 
överskridande karaktär hos könen är den mänskliga förmågan till upplevelse. Enligt Hirdman 
är det här den systemförändrande kraften finns. Denna likhet när det gäller att förstå och tänka 
kan få spelutrymme under förutsättning att isärhållandets tabu bryts, det vill säga att kvinnor 
får göra det som män gör och vice versa. Den största förändringspotentialen finns där det 
intellektuella dominerar över det biologiska (s 415f). 
 
Yvonne Hirdmans idéer kring genussystemet diskuteras givetvis och invändningar finns. 
Christina Carlsson-Wetterberg (1992), även hon historiker, tycker att den historiska analysen 
får stå tillbaka alltför mycket för systemtänkandet. I artikeln ”Från patriarkat till genussystem 
-  och vad kommer sedan?” menar hon att historiska förutsättningar med olika skedens 
särpräglade förhållanden och omständigheter måste få utrymme om bilden ska bli fullödig. 
Carlsson-Wetterberg vill se en mer nyanserad begreppsapparat som kommer längre än likhet-
särartstänkandet. Hon menar att den konserverar den tudelning som genusforskningen 
egentligen vill komma ifrån (Williams, s 25). 
 
Britt-Marie Thurén (2003) menar att Hirdmans genusordning med de två grundläggande 
principerna dikotomi och hierarki är slagkraftig och väl beskriver hur genusordningen ser ut i 
dagens Sverige, men hon anser att för att komma vidare krävs det mer detaljerade och 
analyserande begrepp som kan göra möjligheter, variationer och komplexitet synliga. Det blir 
problematiskt att inte ha begrepp för andra genusordningar än de rådande. Thurén säger också 
att det dikotomin och hierarkin betecknar inte får ses som eviga lagar. Det finns och har 
funnits andra genusordningar. Viktigt att komma ihåg också är att genusordning är mycket 
komplext och existerar i många olika sammanhang där till exempel maktbalansen mellan 
kvinnligt och manligt kan variera högst väsentligt (s 52f).  
 
Carlsson-Wetterberg och Thurén är inte ensamma i sin kritik. Flera andra forskare har visat att 
uppdelningen kön-biologi och genus-kultur upprätthåller dikotomitanken. Dessutom befäster 
den tesen om att den biologiska könsidentiteten är konstant. Kritikerna vill se skapandet av 
kön som en process där alla aspekter - biologiska, sociala, kulturella - är rörliga.  
 
I boken Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity från 1990 menar filosofen 
Judith Butler att det biologiska könet är en performativ konstruktion där könet blir manifest 
genom handlingar. Det biologiska könet är således beroende av uppfattningen om det sociala 
könet. Med en sådan tankemodell blir det möjligt att komma ifrån dikotomitanken. Det blir 
också möjligt att titta på processen kring könsskapande i varje enskilt sammanhang. Analysen 
kan på så sätt bli mer nyanserad. Definitionen av kön påverkas enligt Butler av olika 
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bestämda sociala och historiska omständigheter. Med hennes synsätt blir det möjligt att se om 
definitionerna är gränsöverskridande och varför (Williams, s 25f).  
 
Enligt Thurén är Butler en extrem konstruktionist. Butler menar således att det inte finns två 
ting, genus och kön, utan bara ett helt och det är kulturellt konstruerat och hon kallar det 
genus (s 60). Tankegångarna brukar kallas för performance-teori. Genusident iteten är något 
som blir till genom iscensättningen (performance) av den. Thurén ser det som att Butler inte 
vill ha några fasta genuskategorier eftersom de alltid skulle bli förtryckande. Hon önskar en 
genusordning med stor individuell frihet (s 77f). 
 
När Williams ska visa hur könstänkandet tar sig uttryck i litteraturhistorieskrivandet tar hon 
hur som helst intryck av Hirdmans tankar kring genussystemet och i sin analys använder hon 
två förhållningssätt. Det ena är könsrelaterat och beskriver attityder och omdömen som har sin 
grund i isärhållandet mellan könen; författarens kön är avgörande för den litteraturhistoriska 
positionen. Det andra är genusrelaterat och visar hur forskningen från och med 1970-talet mer 
eller mindre systematiskt tillämpar köns- och genustänkandet som ett tolkningsredskap inom 
litteraturvetenskapen. Märk väl att denna fas sammanfaller med kvinnornas intåg i den 
litteraturvetenskapliga forskningen. Det könsrelaterade sättet att se på verkligheten finns 
givetvis med som en aspekt av det genusrelaterade, det vill säga att könet är den grund utifrån 
vilken underordning, isärhållande och diskriminering analyseras. Skillnaden är, säger 
Williams, medvetenheten om kön som maktfaktor och grund för konstruktion av ideologi      
(s 27).   
 
Williams menar att redan översiktsverkens traditionella uppbyggnad utestänger kvinnliga 
författarskap. Epokerna har vuxit fram med manliga författarskap som mallar; både 
avgränsningar i tid och bedömningar utifrån litterära kriterier har manliga förtecken, vilket 
knappast gynnar kvinnliga författare. Williams visar också hur manliga skribenter dominerar 
författandet av allmänna litterära översiktsverk, vilket påverkar urval och presentationerna    
(s 189). Williams menar vidare att ett ökat utrymme för de kvinnliga författarna inte räcker 
när kvinnorna gör intåg i litteraturhistorien på allvar. Även genussystemet måste förändras i 
grunden. Trots mer utrymme fortsätter kvinnorna att jämföras med männen och samlas under 
särskilda rubriker, med andra ord lever genussystemets logiker kvar. Kvinnorna stängs ute 
från den allmänna kanon i och med att de inte sätts in i ett litterärt sammanhang, de förnekas 
en position inom den litterära genre de tillhör. Kvinnliga författare tillmäts inte samma värde 
som manliga utan is tället sorteras in under småavdelningar med rubriker som 
”kvinnolitteratur” eller liknande (s 184ff). Föga uppseendeväckande är att kvinnor och män 
skriver olika. Kvinnor sägs skriva intuitivt och känsligt medan mannen använder sitt intellekt. 
Kvinnan beskriver självupplevda erfarenheter, medan mannen ägnar sig åt existentiella frågor. 
Detta bidrar till att kvinnor och män hamnar i olika fack och på så sätt upprätthålls 
särskiljandets logik (s 160f).   
 
När nu feministiskt tänkande vinner terräng på det litterära fältet får genusperspektivet ett allt 
större gehör. Perspektivet utmanar rådande mönster och den maktstruktur som ligger till 
grund för litteraturhistorien, men att föra in feministiska värderingar och ett genusperspektiv i 
litteraturforskningen är svårt och kommer sannolikt att ta tid. Kvinnolitteratur är fortfarande 
ett åsidosatt område (s 193). 
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3.3 Centrala begrepp 
 
Den feministiska litteraturforskningen tvingar fram en diskussion om vår 
litteraturhistorieskrivning där begrepp som kanon, litterära fält och litterär värdering blir 
centrala. Jag har redan berört dessa företeelser, men i detta avsnitt diskuterar jag begreppen 
närmare. 
 
3.3.1  Kanon 
 
Vår litterära kanon är knappast en produkt av objektivt fastställda estetiska kvaliteter, utan 
som litteraturvetaren Birgitta Holm säger är den: ”en historisk konstruktion, produkt av en 
urvalsprocess som legat i händerna på en viss grupp och dess intressen” (1995:3-4, s 113). 
Kanonforskning handlar om att undersöka de dominansförhållanden som ligger till grund för 
vår litteraturhistoria. Det talas ofta om en litterär kanon, ett slags samling av litteratur av extra 
hög kvalitet. Det tycks dock inte råda någon konsensus kring vad som ska rymmas i denna 
kanon och jag har inte funnit någon förteckning över vad som ska och inte ska ingå i världens 
litteraturhistoria. Den inflytelserike litteraturforskaren Harold Bloom gör i boken Den 
västerländska kanon (2000) ett försök att lista vilka författare och verk som bör ingå i kanon. 
Det rör sig om cirka 3000 verk. Inom ramen för den här uppsatsen har jag inte haft möjlighet 
att kontrollera hur många av dessa verk som har kvinnliga författare. I Den västerländska 
kanon ger Bloom sin syn på västvärldens 26 mest oundgängliga författare. Fyra av dem är 
kvinnor: Jane Austen, Virginia Woolf, George Eliot och Emily Dickinson (s 52). Enligt 
Bloom betyder kanon ”de texter som valts ut bland ett stort antal som är inbegripna i en 
livsavgörande kamp med varandra”. Harold Bloom tycks även mena att när människor läser 
de författare som finns i kanon får de kunskaper om vilka de är och varför. De kanoniserade 
författarna ska läsas av en enda anledning : det estetiska värdet (s 32).  
 
I artikeln ”Kulturella värderingar” ser Magnus Persson (1999) kanon som ”en samling särskilt 
framstående och högtstående verk och författarskap” (s 117). I Kulturens vägar (1999) av 
Sven Nilsson refereras till Edward W Said som menar att över kanon vilar ett förfinat och 
upplyftande element och han refererar till Matthew Arnold som på 1860-talet sade att kanon 
är ”varje samhälles reservoar av det bästa som känts och tänkts”. Nilsson själv talar om ett 
kräset kvalitetsurval (s 19). Denna kanon är sedan navet i all forskning och undervisning; 
självklar och oifrågasatt. Vissa författare tycks helt enkelt vara större än andra (Persson,         
s 117f). 
 
I en diskussion om läromedel i litteraturhistoria och litterär kanonbildning är en del av Virgil 
Nemoianus (1991) kanondefinition intressant, den del han kallar ”curriculum”. Definitionen 
finns i artikeln ”Literary Canons and Social Value Options”. Med ”curriculum” avser han just 
den samling av litteratur som ingår i skolundervisningen. Nemoianu menar att de författare 
som ingår i denna kanon har blivit utvalda av en särskild anledning:  
 

”Curricular authors of the past are chosen for utilitarian reasons, to satisfy some 
needs– political, ethical, practical – and to create bridges of compatibility between 
essentially recalcitrant phenomenon and the needs or preferences of structured 
society with their ideological expressions” (s 48).  

 
 
 
 



 

 27 

Han skriver vidare: 
 

 “Finally a most important cause of curricular formation is the forma mentis of a 
given age: the prevailing prejudices and sensibilities, writing styles and aesthetic 
taste /…/ attract some writers of the past into curricula /…/ while others are 
diminished, barred from general recognition, and misunderstood” (s 49).  

 
Med andra ord menar han att det är nutiden som avgör vad som ska få leva kvar och vad som 
ska falla i glömska, baserat på ett slags nyttoideal. Det som passar in i dagens ideologi 
anammas, allt annat förpassas till en växande hög av gömda och glömda verk.  
 
Föreställningen om en kanon föddes under renässansen när man återuppväckte den antika 
litteraturen. Modellen används fortfarande och mycket på den kulturella arenan handlar om att 
bibehålla och utveckla kanon. Den dominerande eliten skriver själva sin historia och 
utestänger alla alternativ. Denna elit förbehåller sig även rätten att förvalta kanon. Enligt 
Nilsson är ett mycket tydligt exempel på detta kvinnors skapande som sent och under 
motstånd från den dominerande manliga kulturen så sakteliga börjar inarbetas i kanon. 
Förutsättningen för att något ska få plats i kanon är att de kanoniserats och konsekrerats. 
Begreppen är Bourdieus (Nilsson, s 20). 
 
3.3.2 Litterära fält 
 
Teorier kring det litterära fältet har sitt ursprung hos Pierre Bourdieu. I ”Inledning : en 
verktygslåda för studier av fält” i Kulturens fält : en antologi ser Donald Broady (1998) fält 
som ett system av relationer mellan positioner. Ett fält är ett område i samhället där aktörer 
strider om gemensamma intressen och centrala positioner. Ett exempel kan vara det litterära 
fältet där kamp bland annat pågår om rätten att bedöma litterär kvalitet och rätten att  
konsekrera, det vill säga placera företeelser i den erkända värdehierarkin (s 11-26). 
  
Fältets aktörer har alltså ett slags gemensamt värdesystem med vars hjälp de bestämmer vad 
som ska kallas god litteratur och vem som är en god författare. Just smak samt rätten att 
bedöma och erkänna blir viktiga ingredienser i detta spel. Om man inte delar fältets 
värderingar hamnar man utanför och kan inte heller påverka det litterära fältets utseende 
(Furuland & Svedjedal, 1997, s 131). 
 
Aktörer på det litterära fältet är författare, kritiker, forskare, förlag etc. Med sig på fältet har 
aktörerna det som Bourdieu kallar kapital, det vill säga symboliska och materiella tillgångar. 
Det finns olika former av kapital: kulturellt, socialt, ekonomiskt etc. Kulturellt kapital 
relaterar till såväl marknaden som till härskande idéer. Med sitt kulturella kapital navigerar en 
person i olika kulturella sfärer. Bourdieu talar också om ett slags förkroppsligat kapital kallat 
habitus. Habitus styr och tillåter människor att handla i den sociala världen. En individs 
habitus formas och grundläggs genom de vanor och mönster hon tillskansar sig i till exempel 
skolan. Habitus är seglivat och fungerar som ett, ofta omedvetet, handlingsmönster. Med olika 
strategier värnar sedan individer eller grupper om sitt kapital och de försöker förbättra eller 
förändra sin position - mer eller mindre medvetet - på olika fält, till exempel det litterära 
(Broady, s 11-26).  
 
3.3.3 Litterär värdering  
 
Enligt Magnus Persson (1999) spelar värderingar en avgörande roll när man bedömer 
litteratur. Värderingar tar sig många uttryck och uppträder i många former; öppna, 
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underförstådda, omedvetna, muntliga, skriftliga, oreflekterade, genomtänkta, enkla, 
komplicerade och de framförs i många sammanhang. Samhällslivet genomsyras av 
värderingar om vad som är rätt eller fel, rättvist eller orättvist, jämlikt eller ojämlikt, 
demokratiskt eller odemokratiskt. Skolan har en central roll när det gäller att förmedla och 
återskapa kulturella värderingar med hjälp av en relativt stabil kanon - i det här fallet en 
samling framstående författarskap som sägs utgöra kärnan i ett kulturarv som alla borde känna 
till. På gymnasiet är det mer specifika värden som ska förmedlas i litteraturundervisningen. 
Ett av målen är att lära elever att självständigt och kompetent kunna göra egna välgrundade 
värdeomdömen om de böcker de kommer i kontakt med. Litteraturhistorien vilar på en 
värdegrund och förmedlar vissa värderingar till elever (s 116f). 
 
Litteraturstudiet vilar på en mycket fast värdegrund, som visserligen ändrar utseende över 
tiden, men som vid en given tidpunkt betraktas som självklar. ”Den stora skönlitteraturen” har 
ett inneboende positivt värde därför gäller det att slå vakt om kanon och inte släppa in vilka 
texter som helst. Litteratursociologen Franco Moretti (1988) säger i Signs Taken for Wonders 
Essays in the Sociology of Literary Forms apropå litteraturvetenskapens värdegrund att ”Om 
alla gjorde som litteraturvetare som bara studerar vad de gillar skulle en läkare kunna 
inskränka sig till att undersöka friska patienter och en ekonom till att studera 
levnadsstandarden för de rika” (Persson, s 118). Enligt Persson är problemet att värderingarna 
är outtalade och tas för givna. Han menar att de måste lyftas fram och bli föremål för analys 
och kritisk diskussion. Enligt Persson är situationen dock under förändring. Den litterära 
institutionen håller på att genomgå stora förändringar där ohörda och marginaliserade grupper 
börjar kräva plats i den litterära kanon. Detta aktualiserar värdeproblematiken och 
nyckelbegrepp här blir förutom kanon, smak och kulturell hierarkisering (s 119). 
 
Är kanon en bärare av eviga värden, allmängiltiga, omistliga eller endast ett uttryck för en 
etnocentrisk och patriarkal maktmaskin? undrar Persson (s 121). I Den västerländska kanon 
attackerar kanonförespråkaren Harold Bloom bland andra feminister för att de saboterar det 
genuina litteraturstudiet. Hans argumentation vilar på gränsdragningar mellan den goda 
litteraturens vänner och fiender. Några mer precisa kriterier på litterärt värde än originalitet 
ger han dock inte. Skapande originalitet i förhållande till tradition och föregångare är tecknet 
på litterär kvalitet. Blooms vaga teorier bygger på att litteraturen är självtillräcklig. Antingen 
känner man igen estetiskt värde när man upplever det eller så gör man det inte (Persson,         
s 121). Bloom argumenterar för varför vissa litterära verk tillhör klassikerna genom att hävda 
dels att de inbjuder till omläsning (s 44), dels att de är odödliga (s 55). Jag anser att kanon i så 
fall handlar om en samling särskilt livsdugliga litterära verk och det finns ingenting i dessa 
resonemang som kan bevisa att kvinnliga författarskap skulle vara sämre överlevare än de 
manliga.   
 
Gemensamt för kanonkritiker av olika schatteringar är att de opponerar sig mot 
marginalisering och uteslutning. Lillian S Robinson (1983) säger i artikeln ”Treson our Text. 
Feminist Challenges to the Literary Canon” att kanon är en patriarkal konstruktion som 
upprätthåller dominerande könsideologier. Feminismen måste utmana kanon. Robinson 
efterlyser en grundlig analys av kanonbildningens logik och de värden som kanon förmedlar. 
Kanon måste öppnas för fler kvinnliga författarskap (Persson, s 122). 
 
Striden om kanon handlar ofta om vilka författarskap som ska ingå i kanon. 
Litteratursociologen John Guillory (1993) menar i boken Cultural Capital. The Problem of 
Literary Canon Formation att det är ointressant. Det intressanta är istället dels de 
sammanhang där litterära värderingar förmedlas, dels de dolda eller omedvetna antaganden 
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den vilar på. Kanonicitet ligger med andra ord hos själva verkens förmedling, inte hos verken 
själva. Guillory menar vidare att debatten om kanonicitet pågår i sociala rum dit endast de 
med stort kulturellt kapital har tillträde. Här finns ingen som talar för de förtryckta, de som 
inte finns representerade i kanon. Följaktligen måste litteraturförmedlingens institutionella 
former och kontexter studeras och analyseras. Det är i skolan som kampen om och 
reproduktionen av litterärt värde sker. Värderingarna är inte förpackade i böckerna utan 
skapas och omskapas i klassrummen i möten mellan böcker, lärare och elever. Värderingar är 
eller får aldrig bli självklara utan måste alltid diskuteras. Alla som sysslar med 
litteraturundervisning borde enligt Guillory sträva efter att göra dessa möten öppnare och mer 
jämlika (Persson, 122ff). Persson menar att värderingar aldrig är eller får bli självklara utan de 
måste ständigt diskuteras. Man kan aldrig utgå från att alla delar samma värderingar. Speciellt 
inte i en kultur präglad av heterogenitet (s 135). 
 
Enligt Persson menar Pierre Bourdieu att värderingar utgörs av smakomdömen. En persons 
smak är en produkt av ett komplicerat samspel mellan sociala faktorer som klassbakgrund, 
yrke, ålder etc. Smak är inte neutralt och oskyldigt utan ett sätt att skapa och upprätthålla 
distinktioner, skillnader och gränser. Smaken är inte ett resultat av fria val utan bestämd av 
vilken plats man intar i en social och kulturell hierarki. Genom smaken klassificerar man inte 
bara kulturella objekt utan också sig själv och andra människor med liknande eller avvikande 
smak. Smak fungerar som en status- och klassmarkör (s 125).  
 
Jag inser att det går att fundera mycket på om estetiska värderingar enbart är subjektiva eller 
om man kan tala om objektiv litteraturkritik. Denna fråga hör också till den filosofiska 
estetikens klassiska och mest kontroversiella problem. Är det möjligt att placera estetiska 
värderingar på en fast grund? Finns det någonting som kan kallas objektiv estetisk kvalitet? 
Eller handlar det bara om tycke och smak?  
 
När man som jag diskuterar vad som ryms i den litterära kanon hamnar man oundvikligen på 
frågorna kring vad som är god litteratur. Finns det några kriterier på litterär kvalitet? Går det 
att säga att det som kvinnor skriver på något sätt är sämre än det som manliga författare 
skriver? Är det svaret på varför det finns så få kvinnor representerade i våra 
litteraturhistoriska översiktsverk? Det känns angeläget att diskutera dessa spörsmål. 
 
Det finns alltså många teorier kring detta. Jag har valt att belysa problematiken med hjälp av 
konst- och religionsfilosofen Hugo A Meynell (1997) som funderar kring estetik, värdering 
och kvalitet inom konsten. I inledningen till sin bok En fråga om smak säger han sig vilja 
presentera en möjlig lösning på detta estetikens centrala problem (s 21). Jag är framför allt 
intresserad av vad som kan tänkas känneteckna god litteratur.  
 
Stor litteratur ska behandla icke-triviala frågor (s 82). Originella handlingar hos karaktärer 
och annorlunda situationer ska hjälpa läsaren att komma till insikt om vad livet handlar om   
(s 90). När det handlar om beskrivningar av personer, ting och omständigheter hävdar 
Meynell att stor litteratur ska göra läsaren kapabel att betrakta verkligheten bortom egna 
personliga erfarenheter. God litteratur ska öka medvetenheten om verkligheten (s 102). 
Meynell säger även att formell enhet, moraliskt engagemang och avbildning av verkligheten 
ska kombineras på ett bra sätt. Karaktärerna får inte enbart stå för en bestämd livshållning (s 
103). Den fysiska bakgrunden får inte vara konstgjord utan ska relatera till centrala moraliska 
och personliga temata (s 108). Ingenting i detta resonemang ger vid handen att kvinnors 
författarskap kan bevisas som sämre. Jag har för övrigt inte funnit några teorier kring estetiska 
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värderingar som kan bevisa att kvinnliga författare endast bör förpassas till litteraturhistoriens 
kulisser.  
 
På en mer allmän nivå diskuterar Meynell estetisk värdering, estetisk känslighet och estetisk 
tillfredsställelse. I förordet till En fråga om smak skriver filosofen Caj Strandberg att Meynell 
i sin teori om estetisk värdering försöker ta vara på både den subjektiva och den objektiva 
aspekten. En subjektiv estetisk värdering är uttryck för en persons gillande eller ogillande. 
Den typen av respons varierar givetvis mellan individer beroende på till exempel uppväxt, 
utbildning och erfarenheter. Därför är det naturligt att vi uttrycker skilda estetiska värderingar. 
Meynells tankar kring en objektiv estetisk värdering är ett försök att komma fram till att ett 
verk har värdeegenskaper som är oberoende av människors subjektiva tyckande. Att yttra en 
estetisk värdering innebär också att man ger verket en värdeegenskap som verket har 
oberoende av de subjektiva responserna. Estetiska värderingar är objektiva genom att de pekar 
ut estetiska värdeegenskaper som finns hos ett verk oberoende av våra subjektiva responser   
(s 9ff). 
 
Med estetisk känslighet avser Meynell en slags svårdefinierad mänsklig egenskap som består i 
en särskild förmåga att se de väsentliga drag i ett verk som ger det dess estetiska värde.  
Estetisk tillfredsställelse är den känsla som utgör responsen på ett bra konstverk. Han menar 
att den estetiska tillfredsställelsen är det som man får ut när man använder och förbättrar 
medvetandets förmågor. Konsten har en evolutionär betydelse genom att den förbättrar våra 
medvetandeförmågor och därmed gör oss mer lämpade att tackla livet (s 17ff). Meynell 
försöker visa att den estetiska tillfredsställelsen är ett resultat av att man utövar och vidgar de 
kapaciteter som konstituerar det mänskliga medvetandet (s 51f).  
 
Litteraturforskare och filosofer har genom tiderna försökt ställa upp kriterier på litterär 
kvalitet. Några precisa, avgörande kännetecken tycks inte finnas. Som förutsett finner jag inte 
heller några teorier kring litterär värdering som visar att kvinnors författande endast är värda 
en mycket liten uppmärksamhet i de litterära översiktsverken. Det finns inga belägg för att 
den undanskymda positionen beror på att kvinnorna är sämre författare; att deras verk är 
underlägsna männens. Litteratur skriven av kvinnor kan ge lika stor estetisk tillfredsställelse 
som litteratur skriven av män. Inga teorier säger heller att läsare oftare förkastar verk skrivna 
av kvinnor.  
 
God litteratur kan skrivas även av kvinnor och de förtjänar en rättvis plats i litteraturhistorien. 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att bland teorier om estetisk och litterär värdering 
finner jag inga förklaringar till den betydande underrepresentationen av kvinnliga 
författarskap. Det talar för att det handlar om en regelrätt diskriminering.  
 
Värderingar spelar en stor roll när författare och verk ska bedömas. I skolan vidareförmedlas 
och återskapas värderingar till eleverna. Dessa värderingar får aldrig bli självklara utan ska 
ständigt diskuteras i klassrummen. Naturligtvis vilar då ett stort ansvar på lärarna. 
Marginaliseringen av kvinnors skrivande måste lyftas fram och förklaras. 
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4. Metod 
 
Jag ska göra en kvalitativ textanalytisk undersökning, med kvantitativa inslag. Textanalys 
med hjälp av närläsning är en metod för att belysa värderingar; i mitt fall kanonkonstruktion 
och författande ur ett genusteoretiskt perspektiv. Kvinnorna är i någon mån marginaliserade. 
Det faktum att en författare är kvinna verkar avgöra om och hur hon presenteras. Med hjälp av 
en analys med genusteoretiska förtecken vill jag undersöka hur pass stor makt männen har 
över litteraturhistorien på gymnasiet och hur kvinnors författande beskrivs. Analysen kommer 
jag att göra med hjälp av de ovan diskuterade begreppen dikotomi och hierarki. Jag vill visa 
huruvida särskiljande mellan manligt och kvinnligt verkställs samt i vilken utsträckning 
manliga författarskap betraktas som norm medan kvinnliga författarskap ses som det 
avvikande.  
 
4.1 Metodologiska infallsvinklar 
 
Inom forskningen har det tidigare varit motsättningar mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder. I dag anser de flesta att det är ett både föråldrat och meningslöst synsätt. I den 
kvantitativa metoden kvantifierar man sitt material och försöker finna samband mellan olika 
kategorier. Frågor som hur ofta och hur många blir viktiga. För att kunna göra 
generaliseringar försöker man ha ett representativt urval. Den kvalitativa metoden däremot 
används när man är intresserad av en företeelse; dess egenskaper eller kvaliteter. Kritikerna av 
kvantitativa metoder menar att metoderna är fyrkantiga, ett meningslöst räknande och ett 
fåfängt försök att kvantifiera det okvantifierbara, medan de kvalitativa metoderna är känsliga, 
nyanserade och lyhörda. Förespråkarna av kvantitativa metoder säger att de kvalitativa 
metoderna är flummiga, subjektiva och bara ett uttryck för vad forskaren själv tycker och 
känner. Den kvantitativa metoden däremot är precis, tillförlitlig och gör det vetenskapliga 
utvecklingen möjlig.  Det är i verkligheten omöjligt att dra gränser mellan dessa 
metodinriktningar. Kvantitativa studier bygger på kvalitativa antaganden och kvalitativ 
forskning innehåller kvantitativa inslag. (Bjereld, Demker & Hinnfors, 1999, s 107ff).  
 
I genusperspektivet finns både kvalitativa och kvantitativa dimensioner. Furuland (1997) 
menar i den redan nämnda artikeln ”Litteratur och samhälle” att man inom litteratursociologin 
med fördel kan använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder (s 32). I mitt syfte 
säger jag mig vilja undersöka hur kvinnligt skrivande behandlas i litteraturhistoriska 
översiktsverk för gymnasieskolan.  Jag undersöker om kvinnliga författare beskrivs på ett sätt 
som befäster mannen som norm och kvinnan som det annorlunda samt om kvinnor särskiljs. 
Jag tittar även på hur mycket utrymme som ägnas åt kvinnliga författarskap. Min studie har 
med andra ord både en kvantitativ och kvalitativ infallsvinkel. Genom att sammankoppla 
siffror och värderingar vill jag ge en tydlig, nyanserad bild. 
 
4.1.1 Kvantitativ metod 
 
Värderingar kan blottläggas i viss mån genom att man undersöker antal och andelar. Med en 
kvantitativ metod kan jag på olika sätt visa vilket faktiskt utrymme kvinnliga författare får. 
Jag gör det genom att räkna sidor och rader som ägnas åt kvinnliga författarskap. Siffror kan 
tala ett tydligt språk och en sådan metod kan avslöja intressanta mönster, som till exempel att 
kvinnor är systematiskt underrepresenterade.  
 
Kvantitativa metoder är enligt Hellevik (1987) i Forskningsmetoder i sociologi och 
statsvetenskap metoder som innebär att forskaren systematiskt insamlar jämförbara data om 
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det aktuella undersökningsobjektet och sedan redovisar insamlade data i form av siffror och 
tal. Till de kvantitativa metoderna hör även en analys av materialet. Jämfört med kvalitativa 
metoder är de kvantitativa metoderna mer formaliserade med bestämda regler för hur man ska 
gå tillväga (s 13). 
 
Kvantitativ analys måste enligt Eggeby och Söderberg (1999) ligga till grund för varje 
bedömning av företeelsers omfattning vid en given tidpunkt eller företeelsers förändring över 
tid. De kan vara mycket användbara när man vill få ett grepp om sitt material. Metoderna är 
ett hjälpmedel när man vill utforska data, ta fram aspekter och finna mönster. Det handlar inte 
bara om att samla in data, utan framför allt om att finna en struktur i insamlat material. 
Strukturen avgör givetvis sedan vilka tolkningar som kan göras. Ett viktigt steg när man 
använder sig av kvantitativa metoder är att reflektera över siffrorna. Förutom att ge struktur åt 
data är kvantitativa metoder effektiva när man på ett enkelt sätt vill förmedla komplex 
information (s 20ff).   
 
När det handlar om kvantitativa metoder är fallstudie, representativitet, olika typer av urval 
samt bortfall viktiga begrepp. Forskare måste ställa sig frågan vilken giltighet 
forskningsresultaten har (s 43). Min ambition är inte att i denna undersökning nå fram till 
generaliserbara resultat. Det jag gör blir mer av en fallstudie, det vill säga att de slutsatser jag 
drar enbart gäller för just de tre litteraturhistoriska översiktsverk som jag här studerar. Av den 
totala populationen på 502 svenska gymnasieskolor gjorde jag ett obundet slumpmässigt urval 
på 22 stycken, det vill säga fyra procent. Urvalet var representativt eftersom alla enheter i 
populationen hade en känd sannolikhet att komma med. Jag skickade ut mail till 
ämnesansvariga lärare i svenska med en förfrågan om vilka verk som användes i 
undervisningen (se bilaga 1). Efter fyra påminnelser blev bortfallet fem skolor. På de totalt 17 
skolorna som således ingår i undersökningen används sammanlagt 18 olika översiktsverk, 
några i flera upplagor. De tre mest använda utgör materialet i min undersökning: 
Litteraturorientering, Svenska timmar samt Dikten och vi. De resterande 15 verken används 
bara på enstaka skolor i mitt urval. Observera att varje skola ibland använder fler än ett verk. I 
bilaga 2 finns en förteckning över titlar och upplagans årtal på de övriga litteraturhistoriska 
översiktsverk som används i de 17 skolorna. 
 
För min undersökning använder jag fyra mycket enkla kvantitativa mått: 
 

1. Hur många är de kvinnliga författarskapen? 
2. Ungefär hur stort textutrymme får de kvinnliga författarna? 
3. I vilken utsträckning lyfts kvinnliga författare fram genom egna rubriker i 

innehållsförteckningar? 
4. Hur mycket utrymme får Selma Lagerlöf i förhållande till August Strindberg? 

 
De två första måtten känns självklara. Med det tredje måttet vill jag i någon mån visa vilken 
status kvinnliga författare har. När det gäller det fjärde måttet har jag valt just Selma Lagerlöf 
och August Strindberg eftersom de är välkända och eftersom de är de författare som ges mest 
utrymme; Selma Lagerlöf bland kvinnorna, August Strindberg bland männen.  
 
Jag räknar både antal och andelar. Beräkningarna görs dels på vart verk för sig, dels på det 
totala materialet. I bilaga 3 finns resultatet av den kvantitativa undersökningen presenterat i 
tabeller.  
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Men enligt Anna Williams kan man inte nöja sig med att uppnå jämlikhet när det gäller 
utrymme. Isärhållande och diskriminering kan mycket väl finnas kvar, eftersom 
marginalisering kan verkställas på andra sätt. Hon visar att även om utrymmet faktiskt har 
ökat det senaste århundradet så särbehandlas kvinnorna fortfarande och ses som ett kollektiv 
(s 190). Därför är det angeläget för mig att använda även andra metoder när jag vill undersöka 
manligt och kvinnligt i litteraturhistoriska läromedel.  
 
4.1.2 Kvalitativ metod 
 
Diskursanalys och genusteori är viktiga redskap för den kvalitativa delen av min 
undersökning. Bergström och Boréus (2000) ser språket som en yttersta gränssättare för tanke 
och handling. Språket återger inte bara verkligheten utan bidrar även till att forma den. Inom 
samhällsvetenskapen finns därför ett teoretiskt intresse för språk och text. Texterna speglar 
medvetna och omedvetna föreställningar och värderingar hos människorna i texternas 
tillkomstmiljöer. Människor skapar texter. Människor mottar texter. Texterna i sig är inte 
makt, men de kan reproducera makt och användas för att komma åt relationer mellan 
människor (s 12ff). Textens språkliga sammanhang kallas ofta diskurs. Med diskurs avser 
Bergström och Boréus en uppsättning utsagor i ett visst socialt sammanhang, därtill kommer 
de regler som styr vad som får sägas i sammanhanget. En del av diskursen är den genre som 
texten tillhör. En genre i sin tur är en textkategori som uppstått i ett historiskt sammanhang 
och för vilken det finns vissa regler för form och innehåll. Enskilda texter uppkommer i en 
diskurs, de mottas i en diskurs och kan ha effekter på andra diskurser. Sedan ingår diskursen i 
en vidare kontext (s 15ff). 
 
Diskursanalys är ett textanalytiskt verktyg som undersöker förhållandet mellan olika 
diskurser, i mitt fall mellan en manlig och en kvinnlig. Enligt diskursanalytisk teori tenderar 
en diskurs att vinna över andra. Den segrande diskursens värderingssystem blir det 
dominerande. Just maktfrågor tillhör samhällsvetenskapens mest centrala område och 
Bergström och Boréus menar att diskursanalysen kan användas för att hantera maktfrågor 
genom att studera olika typer av ordningar som till exempel just könsmakt (s 265). 
 
Makt handlar enligt Bergström och Boréus om att få viss kunskap erkänd som den rätta. 
Diskurser sätter gränser för vad som får sägas och av vem och de skapar tvingande normer. 
Diskurser kan ses som en kamp om meningsskapande. Diskursanalys kan fokusera på olika 
konkurrerande diskurser och på hur någon konkurrerar ut en annan (s 234ff). Kopplingen 
mellan diskurs och makt kan härledas till marxisten Antonio Gramsci. Han använde begreppet 
hegemoni för att beteckna ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas, trots 
att en samhällsklass är underordnad en annan. Makt behöver dock inte utgå från sådant 
klassbaserat våld utan kan likaså utövas genom bland annat skolsystemets formande av 
föreställningar och värderingar (s 232f).        
 
Winter-Jörgensen och Phillips (2000) menar också att diskursanalys kan fungera som ett 
verktyg när man försöker förstå hur könens plats fastställs i kulturen och hur makt utövas 
mellan manligt och kvinnligt. Eftersom vårt tillträde till verkligheten sker via språket erhåller 
den fysiska världen betydelse genom diskurs. Språket konstituerar den sociala världen; bland 
annat vår könsidentitet (s 14ff). I det här sammanhanget kan det var intressant att konstatera 
att Bergström och Boréus menar att en identitet inte blir möjlig om den inte kan ställas i 
opposition till någonting annat, den andre. Inom diskursanalys utgår man därför ofta från 
distinktioner som vi och dom (s 235f). 
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Michel Foucault är ett tongivande namn inom diskursanalysen. Han definierar diskurs som det 
regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har 
rätt att uttala sig med auktoritet. Foucault menar att när diskurser skapas leder det till att 
människor kontrolleras. Detta sker genom utestängningsmekanismer. Makt är inget som 
utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation mellan människor och 
innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra. Diskurser har dock ett dynamiskt 
inslag eftersom regelsystemen i dem förändras. Kunskap är nära förbunden med makt och är 
drivmedel i utestängningsmekanismerna. Kunskapen styr dem och reglerar vad som är möjligt 
att säga och hur. Foucault talar om subjektspositioner vilket innebär att människor ses inom 
de ramar som skapas i diskursen, vilket innebär att handlingsutrymmet inte är särskilt fritt. 
Dessa diskursivt skapade positioner bestämmer i sin tur utrymmet för subjektets 
handlingsmönster (s 225f).   
 
För Karin Widerberg (2002) i är diskursanalys ingen enhetlig metod utan ett perspektiv. I 
centrum står texten som text. Sedan måste dock analysen anpassas efter vilken typ av text 
man har samt vilka frågor man vill ställa till texten. Med andra ord kan man som forskare 
utveckla en metod för diskursanalys som passar det syfte man har (s 158). Det finns således 
inga färdiga koncept, mer än att låta sig inspireras av diskursanalytisk metod.  
 
Språket avslöjar förhållningssätt. För att nyansera och komplettera den kvantitativa bilden vill 
jag med en kvalitativ metod undersöka på vilket sätt kvinnliga författare presenteras och 
behandlas; om kvinnliga författare beskrivs på ett sätt som befäster mannen som norm och 
kvinnan som det annorlunda samt om kvinnor särskiljs. Det finns många sätt att marginalisera 
kvinnor på. Mycket tyder på att det är en mer eller mindre medveten normativitet styrd av en 
manlig diskurs som präglar böcker i litteraturhistoria för gymnasieelever.  
 
Till den kvalitativa dimensionen av genusperspektivet hör hur man talar om kvinnliga 
författare. I allmänhet beskrivs kvinnor som relationsorienterade, medan män i sin tur 
framställs som prestationsinriktade. Jag vill titta på om det möjligen finns sådana mönster i 
presentationerna av de kvinnliga författarna i mitt material. 
 
Vid analysen av texterna frågar jag mig hur kvinnligt skrivande behandlas; vilka 
formuleringar, tonlägen, ordval och värdeomdömen som används vid beskrivningen av 
villkoren för kvinnligt skrivande, de kvinnliga författarna själva och deras författarskap. 
Positiva? Negativa? Nedlåtande? Förklenande? Berömmande? Som utgångspunkt har jag två 
genusperspektivistiska begrepp: 
 

1. den manliga normens logik (hierarki) 
2. särskiljandets logik (dikotomi) 

 
Tänkbara uttryck för den manliga normens logik :  
 
-Kvinnor jämförs med män, aldrig tvärtom. Männen framställs som viktiga förebilder för 
kvinnorna och männen ses som föregångare och inspiratörer. 
-Genom att antyda att den kvinnliga författaren inte ska ha skrivit sitt verk själv eller att hon 
ska ha påverkats av en man upprätthålls tesen att kvinnor inte kan skriva. 
-Kvinnliga författares civilstånd och familjeförhållanden redovisas; även andra saker än 
kvinnans skrivande diskuteras. 
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Tänkbara uttryck för särskiljandets logik : 
 
-Män och kvinnor placeras i olika genrer. 
-Kvinnliga författarskap beskrivs som just ”kvinnliga” och diskuteras inte i rätt sammanhang. 
-Det betonas att det är fråga om skrivande kvinnor. 
-Finns det flera kvinnor under en epok klumpas de ihop (gärna i slutet av avsnitten, vilket är 
ett uttryck av den manliga normens logik).  
-Kvinnliga författarskap hamnar utanför litterära epoker eftersom de inte passar in utan är 
avvikare. De behandlas inte som exempel på den riktning eller genre de tillhör. 
-Om kvinnorna skrivit feministiska verk tas ofta andra verk än dessa upp. Andra sidor hos 
författarskapen betonas än de med samhälleliga eller feministiska teman. Landsortskildringar 
lyfts fram, inte politiska budskap. 
 
Vid den kvalitativa analysen är det förstås även viktigt att lyfta fram det positiva. Det är också 
intressant att titta på hur kvinnorörelse och feminism skildras. 
 
Med hjälp av dessa kriterier och infallsvinklar vill jag undersöka hur läromedel i 
litteraturhistoria för gymnasiet presenterar och behandlar kvinnliga författarskap. 
 
4.2 Tolkning 
 
Den kvalitativa delen av metoden innehåller ett stort mått av subjektivitet. Analys handlar om 
att identifiera och undersöka olika komponenter. Tolkning ingår i varje textanalys och det 
gäller att veta vad man gör när man tolkar en text. Det går inte att tolka godtyckligt hur som 
helst, utan man behöver teoretiska och metodologiska utgångspunkter. I detta sammanhang är 
hermeneutiken, läran om läsning och tolkning intressant. Hermeneutik betyder att tolka, 
översätta, förtydliga, klargöra, utsäga. Termen har sitt ursprung hos gudarnas sändebud 
Hermes. Hans uppgift var att förmedla gudarnas budskap till människorna (Widerberg, s 26). 
Grundtanken i hermeneutiken är att en människa alltid förstår något mot bakgrund av olika 
förutsättningar. En människa verkar i ett sammanhang, i en historia vilket har effekter på 
hennes sätt att se världen. Dessa förutsättningar kallar hermeneutikern Hans-George Gadamer 
förförståelse (Gilje & Grimen, 1992, s 183). Texter får mening genom att de tillsammans med 
sin upphovsman och sin tolkare utgör ett sammanhang. Uttolkaren måste inse sin egen 
position och rannsaka sina egna fördomar. Bergström och Boréus menar att 
subjektivitetsdilemmat till viss del kan lösas genom att uttolkaren hela tiden argumenterar för 
sina tolkningar. Bergström och Boréus ger ordet tolkning två betydelser - dels med 
innebörden att texter måste avvinnas mening, dels för att beteckna det steg i 
forskningsprocessen som följer textanalysen det vill säga när resultatet ska tolkas. I min 
tolkningssituation finns förutom texten och kontexten (med den diskurs som texten ingå r i) 
även avsändaren - handboksförfattaren, mottagaren - eleven och uttolkaren - jag själv (s 24ff).  
 
Gadamer menar att utan förförståelse är tolkning omöjlig. Upplevelser, uppfattningar om 
världen, utbildning, språk - allt påverkar vår förförståelse. Förförståelsen är utgångspunkten 
som gör det möjligt att vi överhuvudtaget kan tolka texter. Det går aldrig att bortse från oss 
själva i tolkningsprocessen. Bergström och Boréus poängterar att man måste vara medveten 
om att man aldrig möter en text tomhänt (s 26f). Ju noggrannare man som uttolkare redogör 
för sina antaganden desto tydligare blir tolkningsprocessen. Den nya kunskapen blir då mer 
nyanserad och lättvärderad vilket leder till att kunskapsanspråken blir mer tillförlitliga 
(Widerberg, s 26).  
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När man som jag bestämmer sig för att undersöka ett fenomen ur ett visst perspektiv finns 
risken att man - mer eller mindre medvetet - främst hittar det man vill och förväntar sig hitta. I 
viss mån kanske man då också blir blind för andra sätt att se på verkligheten. Med mitt fokus 
kanske jag förstorar problematiken kring kvinnligt skrivande. Det är till exempel högst 
sannolikt att det även finns män som ”borde” finnas med i översiktsverken. Det är viktigt att 
reflektera kring processen vid tolkning av texter, bland annat genom att försöka reda ut hur 
den egna förförståelsen påverkar analysen. I min undersökning letar jag efter textavsnitt och 
uttryck som säger någonting om hur kvinnors författande behandlas i litterära översiktsverk. 
Då finns det anledning att fundera på om jag tenderar att övertolka vissa formuleringar för att 
befästa min teori. Som uttolkare av texterna jag valt att undersöka använder jag mig av 
verktyg för att strukturera och i viss mån styra upp min tolkning; de tidigare beskrivna två 
genusteoretiska begreppen dikotomi och hierarki. 
 
4.3 Material - urval och presentation av verken 
  
Mitt speciella forskningsobjekt är de litteraturhistoriska översiktsverk som används i 
undervisningen inom gymnasieskolan. Min ambition är att analysera de läromedel som är 
mest spridda bland gymnasieungdomar. Efter kontakter med Föreningen svenska 
läromedelsproducenter (FSL) och Svensk Bokhandel, en annan branschorganisation, visar det 
sig att det inte finns någon central källa som kan svara på frågan om spridning av läromedel. 
För att få en uppfattning om vilka läromedel som används mest måste jag själv kontakta 
gymnasieskolor i landet. På Skolverkets hemsida finns det adresslistor till Sveriges alla 
skolor. Jag beslutar mig för att välja bort friskolorna för att göra materialet mer hanterbart. 
Det visar sig som sagt finnas 502 kommunala gymnasieskolor och ur denna population 
bedömer jag att ett rimligt urval för min undersökning är 22 skolor. Dessa 22 skolor valde jag 
ut slumpmässigt. Jag är som tidigare diskuterats medveten om att detta urval inte ger några 
statistisk säkerställda siffror för spridningen och att jag inte kan göra några anspråk på 
generaliseringar, men jag tror att det kan ge en viss uppfattning om hur den ser ut. Jag tar inte 
heller någon hänsyn till vare sig på vilka program eller på vilka årskurser läromedlen används. 
 
Vilka läromedel som används är givetvis en fråga om ekonomi, säger Martina Lorentsson, 
redaktör på förlaget Natur och Kultur i Stockholm (telefonintervju, mars 2004). Det är en stor 
investering att byta läroböcker. Med andra ord byter skolorna sällan; gamla, förlegade böcker 
får hänga med länge, trots att det finns nytt fräscht material eftersom läromedel revideras ofta. 
Enligt Marita Larsson, gymnasiebibliotekarie på Gripenskolan i Nyköping, sköter skolorna 
själva sina läromedelsinköp utan rekommendationer någonstans ifrån. Det är den 
ämnesansvariga läraren som i samråd med övriga lärare bestämmer vilka läromedel som ska 
användas (telefonintervju, mars 2004). Därför bestämmer jag mig för att kontakta den 
ämnesansvarige läraren vid de 22 utvalda skolorna. Jag börjar med att ringa, vilket snart visar 
sig vara fel väg att gå. Lärare sitter inte vid telefoner utan befinner sig i klassrum. Så jag byter 
strategi och författar ett brev som jag mailar ut över landet den 31 mars. Mailet finns som 
bilaga 1. Efter fyra påminnelser, varav den fjärde gick ut den 23 april, har jag fått svar från 17 
skolor. Jag bestämmer mig för att det får räcka som underlag. Min sammanställning av svaren 
visar att den i särklass mest använda boken är Litteraturorientering från 1977. Det vill säga 
den bok som jag själv hade under min gymnasietid och som jag redan har behandlat i en 
tidigare uppsats. På delad andra plats kommer Svenska timmar från 1991, reviderad 1999 och 
Dikten och vi från 1987. 
 
För att kunna arbeta ordentligt med närläsningen och analysen är det ett villkor att jag har 
böckerna i min ägo. Litteraturorientering har jag redan. Svenska timmar och Dikten och vi ges 
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båda två ut på Gleerups förlag i Malmö. Jag tar kontakt med läromedelsutvecklare Ola 
Karlsson där och lyckas intressera honom för min undersökning. Han skickar Svenska timmar 
och Dikten och vi. Ett problem är att han bara har Dikten och vi i den senare upplagan från 
1991. Jag letar i antikvariat på nätet utan att finna den. Efter ett råd ifrån Ola Karlsson 
bestämmer jag mig för att jämföra upplagan från 1991 med den från 1987. Han tror nämligen 
inte att det är någon större skillnad (telefonsamtal i april 2004). Jag lånar den äldre på 
biblioteket. Det visar sig att de är så gott som identiska. I Förordet säger författarna själva: ”I 
den nya upplagan har endast smärre justeringar gjorts”. Som exempel kan nämnas att den 
äldsta tidens litteratur har fått en klarare struktur och att författarna Gogol, Cora Sandel, 
O´Neill, Greene, Norén och Taube har tillkommit.”. Så av praktiska skäl bestämmer jag mig 
för att den nya upplagan av Dikten och vi får ingå i undersökningen. Jag ser ingen anledning 
till att det skulle förvrida resultatet, med reservationen att Cora Sandel tillkommit.  
 
Här följer en kort presentation av de litterära översiktsverk som ingår i min undersökning, 
utvalda på premisserna att de tycks ha en viss spridning. En inledande, högst personlig 
reflektion, är att Litteraturorientering och Dikten och vi framstår som traditionella, gedigna, 
lite dammiga böcker i litteraturhistoria, medan Svenska timmar har en nyare, mer lättsam, 
lockande stil både vad gäller form och språk. Här gör jag även reflektionen att Gunnar 
Hansson i Den möjliga litteraturhistorien menar att litteraturhistoria får allt mindre utrymme i 
skolundervisningen. Istället prioriteras elevernas förmåga att tillägna sig böckerna de läser. 
Då blir litteraturhistorien endast bakgrundsinformation. I takt med detta bli böckerna allt 
tunnare. Denna iakttagelse visar sig stämma överens på mitt material. Jag vill även fästa 
uppmärksamhet på att det slumpade sig så att läroböckerna som ingår i min undersökning 
representerar varsitt decennium. Litteraturorientering från 70-talet, Dikten och vi från 80-talet 
och Svenska timmar från 90-talet. 
 
4.3.1 Litteraturorientering 
 
Litteraturorientering :  för gymnasieskolan ingår i serien Dialog. Den har även titeln 
Treårssvenska. Författare är Hugo Rydén, Gunnar Stenhag, Dick Widing, Lennart Husén, 
Runo Lindskog och Lars Melin. Boken är utgiven i två upplagor 1977 och 1995 på förlaget 
Natur och Kultur i Stockholm. Den finns tillgänglig i 15 tryckningar. Litteraturorientering har  
432 sidor och är indelad i tolv kapitel efter olika litteraturhistoriska epoker. Indelningen följer 
den traditionella. Kapitlen är disponerade på ungefär samma sätt. Efter ett inledande uppslag 
om den aktuella tidsperioden diskuteras centrala verk. Därefter följer en presentation av för 
epoken karakteristiska drag och slutligen behandlas övrig litteratur under perioden. Boken är 
rikt illustrerad med såväl bilder som teckningar. Den innehåller även många citat och utdrag 
ur de presenterade och diskuterade verken. 
 
4.3.2 Dikten och vi 
 
Det fullständiga namnet på Dikten och vi är Dikten och vi : litteraturhistoria för 
gymnasieskolans 3- och 4-åriga linjer. Författare är Bengt Brodow, Börje Bergström och 
Inger Nettervik. Boken är utgiven i två upplagor 1987 och 1991 på förlaget Gleerups i 
Malmö. Den finns tillgänglig i fyra tryckningar. Dikten och vi är 452 sidor lång och följer en 
kronologisk linje uppdelad i tio kapitel som i stort följer litteraturhistoriens epoker. Det är en 
traditionell litteraturhistoria. Efter en inledning om den behandlade tidsperioden ligger 
tonvikten på de litterära verken, dess författare och koppling till sin samtid. Det beskrivs hur 
verken tillkommit och vad de innehåller. För att visa hur det kan göras analyseras några dikter 
mer utförligt och en del har tolkningskommentarer. I vissa fall visas även prov på 
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prosaanalys. Boken är illustrerad med fotografier och teckningar samt innehåller en del utdrag 
och citat ur de aktuella verken. Verket avslutas med en alfabetisk förteckning över vanliga 
litterära begrepp som får sina definitioner.  
 
4.3.3 Svenska timmar 
 
Svenska timmar. Litteraturen : A+B är det fullständiga namnet. Författare är Svante Skoglund 
och Lennart Waje. Boken gavs ut första gången 1991 på Gleerups förlag i Malmö. 1999 
gjordes en revidering. Boken finns tillgänglig i fyra tryckningar. Svenska timmar är 272 sidor 
och indelad i sexton kapitel. Indelningen är kronologisk och i huvudsak uppbyggd kring 
gängse litteraturhistoriska perioder. Udda kapitelnamn är ”Vispoesi och rocklyrik”, ”Från 
Fogelström till Skantze”, Från jordens alla hörn” samt ”Mord, magi och nutidsromantik”. 
Varje kapitel inleds med en presentation av tid, plats, författare och texter samt ibland även 
övrigt som är av intresse. Kapitlen avslutas med uppgifter där det ibland förekommer lästips. 
Sist i boken finns även en lista med lästips. Boken har en modern, nytänkande grafisk form 
och är rikt illustrerad med såväl bilder som teckningar. Snart sagt varje sida innehåller citat 
och utdrag ur de presenterade verken. 
 
I bilaga 4 listar jag kapitelnamnen i de tre verken för att ge en bild av hur de är upplagda.  
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5. Yttre ramar för undervisningen i litteraturhistoria 
 
Eftersom min uppsats handlar om litterära översiktsverk som används på gymnasienivå vill 
jag sätta in läromedlen i sitt sammanhang genom att kort presentera vilka officiella direktiv 
som reglerar undervisningen i litteraturhistoria på landets kommunala gymnasieskolor. Det 
handlar dels om två styrdokument: skollagen och läroplanen, dels om en beskrivning av 
ämnet svenska och dess kurser - litteraturhistoria är en av dem. Faktaunderlag till detta kapitel 
har jag funnit på Skolverkets hemsida. 
 
5.1 Styrdokument 
 
Jag intresserar mig för styrdokumenten eftersom jag vill undersöka vilka värderingar som är 
tänkta att prägla undervisningen i litteraturhistoria och vilka mål som finns.  
 
5.1.1 Skollagen 
 
I skollagen anges skolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen för skolans 
verksamhet. Det offentliga skolväsendet sägs vila på demokratins grund. I skollagens 
(1985:1100) allmänna föreskrifter slås fast att verksamheten inom skolan ska utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan 
könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 
rasistiska beteenden (1 kap. 2§). Här finns således lagstadgat att skolan ska verka för 
jämställdhet. För mig handlar även demokrati om lika rättigheter för kvinnor och män. 
 
5.1.2 Läroplan 
 
Den senaste läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft den 1 juli 1994. Läroplanen anger 
skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. Skolan har en viktig uppgift när det 
gäller att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Gymnasieskolan ska 
förbereda eleverna för yrkesliv och för högre studier. Den ska också utveckla elevernas 
kunskaper för att förbereda dem för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för 
sina egna liv. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta är 
de värden som skolan bygger på. Humanism, rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande är honnörsord. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Då värderingar 
redovisas ska det klart framgå vem som står bakom dem. Det framgår också att skolan 
medvetet och aktivt ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska 
uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidshopp. I läroplanen betonas 
starkt uppgiften att utveckla elevernas förmåga att självständigt och kritisk ta ställning till 
sådant de hör och läser. Det gäller både de övergripande målsättningarna för hela skolans 
arbete och de mer specifika anvisningarna för undervisningen i svenska och litteraturhistoria. 
 
Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att erbjuda samtliga elever som avslutat 
grundskolan en gymnasieutbildning och det åligger varje kommun att fastställa en skolplan. 
Målet med den svenska gymnasieskolan är att ge ungdomar grundläggande kunskaper för 
yrkes- och samhällsliv och för vidare studier. 
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Från år 2000 finns det 17 olika nationella program. Programmen är treåriga och uppbyggda 
enligt ett poängsystem. De ger en bred basutbildning och behörighet att studera på universitet 
eller högskola. Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen - engelska, estetisk 
verksamhet, idrott och hälsa, matematik, na turkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt 
svenska som andraspråk) och religionskunskap. Sedan får varje program sin karaktär genom 
sina karaktärsämnen. Det finns även utrymme för valbara kurser. 
 
Även i läroplanen poängteras således flera gånger hur viktigt det är att skolan medvetet 
främjar jämställdhet mellan könen eftersom det hör till de grundläggande värden som skolans 
verksamhet vilar på. Unga kvinnor och män ska ha lika rättigheter och samma möjligheter. I 
läroplanen står det också tydligt att undervisningen inom gymnasieskolan i möjligaste mån 
öppet ska redovisa eventuella värderingar. 
 
5.2 Ämnet svenska 
 
I kärnämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Det syftar till ett fördjupat 
språkmedvetande och en djupare kunskap om litteraturen. Att läsa, skriva, tala, se och lyssna 
blir meningsfullt när personliga, existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra 
frågor behandlas i undervisningen. Det är viktigt för unga människor att i dialog med andra få 
uttrycka tankar, känslor och åsikter samt att reflektera över saker och ting. Tanken är att inom 
ämnet svenska ska eleverna bli förtrogna med grundläggande demokratiska, humanistiska och 
etiska värden men också medvetna om destruktiva krafter. Genom läsning och eget skrivande 
tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska 
kritiskt och värdera. Förmågan att ta ställning till företeelser i omvärlden växer, liksom 
förmågan att delta i samhällslivet. Även kunskaper i informationssökning är viktiga. 
 
Ämnets övergripande uppgift är att främja elevernas språkutveckling. Språket speglar 
skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund, kön och intressen. 
Saker som det är viktigt att unga människor blir medvetna om. Identiteten uttrycks i språket 
och litteraturen. Svenskundervisningen ska ge eleverna möjlighet att ta del av vårt kulturarv. 
Genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer stimuleras 
eleverna till att även på egen hand söka sig till litteraturen. Eleverna ska få möjlighet att läsa 
centrala verk och tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar. 
 
5.2.1 Kurser i svenska 
 
Ämnet svenska är uppdelat i två kärnämneskurser, Svenska A och Svenska B. Språk och 
litteratur utgör det väsentliga innehållet i båda kurserna, men tyngdpunkterna är olika. Det 
finns inom ämnet ytterligare tre karaktärsämneskurser: Svenska C - muntlig och skriftlig 
kommunikation, Litteratur och litteraturvetenskap samt Litterär gestaltning.  
 
Kursen Svenska A ska öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan. Tyngdpunkten 
ligger på elevens behov att kommunicera i tal och skrift, att vidareutveckla sin förmåga att 
läsa, lära och tänka samt förmedla egna åsikter och erfarenheter. Läsning för lust och glädje, 
för självkännedom och för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider 
ingår i kursen. Eleverna ska också tränas i att tillgodogöra sig texter. Ytterligare en viktig del 
av kursen är träning i att inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskaper från 
bibliotek och databaser. Kursen Svenska B breddar och fördjupar innehållet i Svenska A. 
Perspektivet vidgas mot historien, samhället och framtiden. Eleverna ska tillägna sig 
kunskaper om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap 
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med författarskap från olika tider och epoker. Läsning, skrivande och förberett talande 
kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika 
typer. Källkritik och sovring av information ingår i kursen.  
 
Kursen Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation ger eleverna möjlighet att utveckla 
kommunikativa färdigheter. Kursen syftar till att hjälpa eleverna utveckla ett alltmer 
vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Kursen Litteratur och litteraturvetenskap ger eleverna 
möjligheter dels att fördjupa sig i skönlitteraturens former och funktioner, dels att få 
grundläggande kunskaper om litteraturvetenskaplig metod och litteraturvetenskapliga 
perspektiv. Litteraturläsningen och textanalysen bidrar till fördjupad insikt i hur litteraturen 
förhåller sig till samhället sett i historiskt perspektiv och till kulturella och estetiska 
strömningar. Värderingsfrågor ingår i kursen. Begrepp som den litterära kanon, 
kvalitetslitteratur och populärlitteratur diskuteras. Kursen Litterär gestaltning syftar till att 
utveckla förmågan att i skrift ge litterär gestalt åt egna erfarenheter och tankar. Stilistik och 
berättarteknisk teori blir viktigt liksom studium av mönstertexter. Detta ska ge grundläggande 
kunskaper för att kunna experimentera med olika genrer, stilar, stilmedel och berättartekniska 
grepp. Kursen bidrar till insikt i den process som litterärt skapande innebär - från idé till 
färdig text.  
 
Även när det gäller beskrivningen av ämnet svenska och dess olika kurser nämns att 
undervisningen ska bygga på demokratiska och humanistiska värden. Nu ska jag försöka visa 
att det finns en oroande skevhet i jämställdhet mellan könen i de litteraturhistoriska 
översiktsverken.  
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6. Resultat 
 
Hittills har jag diskuterat teoribildning kring genusperspektiv, hur litteraturhistoria skrivs samt 
vad litterär kvalitet är. Nu vill jag gå vidare och försöka få en uppfattning om hur tre 
litteraturhistoriska översiktsverk som används idag i den svenska gymnasieskolan behandlar 
kvinnors skrivande.  
 
6.1 Villkor för kvinnligt författarskap 
 
Eftersom jag undersöker läromedlen ur ett genusperspektiv vill jag allra först bilda mig en 
uppfattning om hur verken presenterar skrivande kvinnor och deras förutsättningar och villkor 
genom tiderna; vilka sammanhang kvinnliga författare verkar i. Det är intressant med tanke på 
att det blir en slags programförklaring för hur kvinnliga författarskap värderas av författarna 
till de tre böckerna. Kanske går det också i dessa resonemang att finna en förklaring till att 
kvinnliga författarskap är så underrepresenterade i litteraturhistoriska översiktsverk.  
 
6.1.1 Litteraturorientering 
 
Ett bilduppslag i Litteraturorientering handlar om 1800-talets svenska kvinnorörelse och 
ytterligare en sida ges åt en diskussion om kvinnors underrepresentation i litteraturhistorien, 
annars diskuteras de speciella förhållanden som präglat och präglar kvinnliga författarskap 
med några meningar här och där. Med författarinnorna Murasaki Shikibu (1000-tal) (s 71) och 
Sapfo (600 f Kr) (s 31) vill Litteraturorientering visa att det finns exempel - om än 
anmärkningsvärda - på att det i alla tider funnits kvinnliga författare trots kvinnans alltjämt 
låga och underordnade ställning i såväl samhälls- som kulturliv.  
 
Litteraturorientering visar hur antikens författare Euripides och Aristofanes chockade genom 
att ha kvinnor som huvudpersoner i en del av sina dramer. De vågade även skildra kvinnorna 
som självständiga och jämställda med männen (s 36f). Renässansens idéer med ett nytt 
människoideal var enligt Litteraturorientering omöjliga att förverkliga för kvinnor. De var 
förbehållna en elit av rika och välutbildade män (s 92). 
 
1700-tals författarinnorna Anna Maria Lenngren och Hedvig Charlotta Nordenflycht beskrivs 
som pionjärer och tillmäts stor betydelse för kvinnligt författande i Sverige. Lenngren var 
välutbildad och Nordenflycht höll litterära salonger, vilket var ovanliga företeelser vid den här 
tiden. Lenngren hävdade även andra kvinnors rätt till en utbildning jämställd med mannens. 
De båda sägs kämpa för kvinnors jämlikhet, men utan att vara ”kvinnosakskvinnor”. 
Lenngren ansåg att kvinnans främsta uppgift var att bli en god husmor (s 144f). 
 
Det berättas att Jean Jacques Rousseau ansåg att kvinnor endast skulle uppfostras till att 
behaga och hjälpa mannen. Eftersom kvinnan skulle vistas i hemmet och vara underordnad 
mannen behövde hon ingen utbildning (s 133). Även August Strindbergs motvilja mot 
kvinnor omtalas. Hans kritik mot kvinnorörelsen, som han ansåg alltför ensidigt drev 
kvinnornas sak, stegrades enligt Litteraturorientering efter hand till ett sjukligt hat (s 237f). 
Litteraturorientering nämner också författare som varit för kvinnans sak. Henrik Ibsens 
drama Ett dockhem handlar om hur kvinnor förtrycks och hindras från att leva ett självständigt 
liv. Dramat väckte enorm debatt och Ibsen anklagades för att predika omoral. Själv försvarar 
han sig med att det handlade om en människosak mer än en kvinnosak (s 215f). Carl Jonas 
Love Almquist skriver i sin roman Det går an om hur man och kvinna kan och leva 
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tillsammans som självständiga människor. Även detta verk fick ett upprört mottagande          
(s 183). 
 
Enligt Litteraturorientering är det är först på 1800-talet som en allt större grupp kvinnliga 
författare började komma till tals; särskilt i England, som exempel ges Jane Austen, systrarna 
Brontë och Elisabeth Gaskell. Gaskell uppges ha skrivit en av litteraturhistoriens första 
proletärromaner, men hon är tämligen okänd och det finns inte ens någon modern svensk 
översättning. Författarna till Litteraturorientering frågar sig varför och följdfrågan blir varför 
litteraturvetenskapen inte i någon större utsträckning ”sysslar” med kvinnor. Som främsta 
förklaring anges att det är män som ägnar sig åt litteraturvetenskaplig forskning och män 
studerar män. Dessutom är en överväldigande majoritet av tidernas författare män som skriver 
om män. Författarna till Litteraturorientering beskriver också hur kvinnornas 
underrepresentation i litteraturhistorien speglar den undanskymda ställning som kvinnan har i 
samhället. Kvinnor med författarambitioner har genom tiderna haft små möjligheter att 
utveckla sina anlag och talanger. En förutsättning var oftast att de var gifta med inflytelserika 
män eller att de kom från den övre medelklassen. Det fanns även andra hinder, bland annat att 
de bedömdes mycket hårdare av de manliga kritikerna. Därför tvingades ofta kvinnorna skriva 
under manliga pseudonymer till exempel George Sand (Aurore Dudevant) och George Eliot 
(Mary Ann Evans) (s 205). 
 
Att allt fler kvinnliga författare faktiskt fick sina genombrott under 1800-talet har enligt 
författarna till Litteraturorientering samband med tidens liberala idéer i allmänhet. Kvinnorna 
började kräva jämlikhet och frihet. Uppslaget om 1800-talets svenska kvinnorörelse har dock 
bara karaktären av ett bildcollage. I bildtexterna omnämns i mycket korta ordalag Fredrika 
Bremer, Anne Charlotte Leffler, Emilie Flygare-Carlén och Victoria Benedictsson, som skrev 
under pseudonymen Ernst Ahlgren (s 232-233). Journalisten Elin Wägner har enligt 
Litteraturorientering varit viktig för den svenska kvinnans emancipation. Hon skildrade 
yrkesarbetande kvinnors situation och hon spelade en stor roll för kvinnorörelsen i början av 
1900-talet när kravet på kvinnlig rösträtt växte sig allt starkare (s 367). 
 
Vidare får vi i Litteraturorientering veta när det gäller kvinnligt skrivande att analfabetismen 
bland kvinnor på landsbygden i Latinamerika är nära nog hundraprocentig (s 348), att Moa 
Martinson, som fattig maka och mor, hade en mödosam väg till sitt författarskap och att hon 
därför debuterade sent (s 380). Vi får också veta att könsroller börjar debatteras på allvar i 
medierna i slutet av 60-talet då många proteströrelser mot det etablerade samhället bildades  
(s 405). 
 
6.1.2 Dikten och vi 
 
I Dikten och vi diskuteras villkor för kvinnliga författare lite här och där i texten, men inget 
samlat grepp tas. I sitt största drama Medea låter Euripides huvudpersonen beklaga kvinnans 
lott. Medea är världslitteraturens första psykologiskt sammansatta kvinnoportträtt. Med tanke 
på kvinnans låga ställning i antikens Grekland är det anmärkningsvärt. Aristofanes Lysistrate 
handlar om kvinnokamp (s 29f). Under den franska klassiciteten uppstod akademier och 
salonger. I dessa salonger samlades litterärt intresserade högreståndskvinnor för att diskutera 
litteratur och ägna sig åt litterär underhållning. Dikten och vi berättar hur Molière gjorde narr 
av salongernas kvinnor bland annat i skådespelet Lärda damer. ”Lärd dam” var ett 
nedsättande uttryck använt av män som kände sig osäkra inför den intellektuella briljans 
salongskvinnorna visade (s 103f). Dikten och vi nämner att Rousseau inte ansåg att flickor 
behöver utbildas eftersom de ska vistas i hemmet (s 133). Dikten och vi nämner också att 
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Hedvig Charlotta Nordenflycht var en samlande gestalt i Sveriges första litterära salong 
Tankebyggarorden (s 141). Lite mer utförligt berättas det om Anna Maria Lenngrens arbete i 
tidningen Stockholms Posten där mycket av tidens svenska litterära diskussion fördes. Trots 
att Lenngren var välutbildad var skrivandet en bisyssla. Hon var av den uppfattningen att en 
kvinnas främsta plats är i hemmet. I dikten ”Några ord till min k. Dotter ifall jag hade någon” 
råder hon flickor att främst bli ärbara husliga fruar. Läsning, politik och lärdom måste komma 
i andra hand. Enligt Dikten och vi har detta blivit omdiskuterat. Många har svårt att tro att fru 
Lenngren som var en framstående författarinna verkligen kan ha menat att kvinnor inte ska 
ägna sig åt litterär verksamhet. Enligt Dikten och vi bevisas hennes tillbakadragna attityd av 
att hon publicerade det hon skrev anonymt (s 146f). 
 
Dikten och vi berättar vidare om systrarna Brontë, och då framför allt Charlotte. Hennes 
roman Jane Eyre handlar om kvinnans situation; hennes likaberättigande och rättigheter att 
uttrycka sin mening och sina känslor. Hon tar initiativ och är inte som brukligt ljuv. I romanen 
finns ett kvinnligt perspektiv, vilket var ovanligt vid den här tiden. I Jane Eyre blir makarna 
jämställda i äktenskapet. Sensationellt var också den beskrivna dubbelheten hos kvinnan som 
antyds genom kontrasten mellan den goda Jane och den sinnessjuka frun. Här finns även 
sexuella undertoner. Alla systrarna Brontë skrev under manlig pseudonym (s 193f). Mary Ann 
Evans skrev under pseudonymen George Eliot och Aurore Dudevant under pseudonymen 
George Sand. Tillsammans med Jane Austen och Harriet Beecher Stowe presenteras de under 
rubriken ”den banbrytande kvinnoinsatsen”. Jane Austens böcker handlar om kvinnans inte 
alltid raka väg till äktenskapets trygghet. George Eliot skrev den viktorianska tidens främsta 
kvinnliga romaner och George Sands författarskap var betydelsefullt för 1800-talets 
diskussion om kvinnans rätt att utvecklas självständigt. Sand var beskyddarinna för tidens 
konstnärer. Harriet Beecher Stowe levde i Amerika och skrev Onkel Toms stuga som en 
protest mot slaveriet (s 204f). 
 
Dikten och vi berättar att det redan på 1700-talet fanns flickskolor som skulle lära ut praktiska 
färdigheter och goda seder. Under 1800-talets lopp växte en ny typ av flickskolor upp i större 
och medelstora städer där en mer teoretisk och allmänbildande utbildning var målet. 1842 
kom folkskolestadgan och 1861 grundades ett lärarinneseminarium i Stockholm (s 216f). 
 
Fredrika Bremer sägs i Dikten och vi ha betytt mycket för den svenska emancipationen och 
rätten för kvinnor att finna en egen livsuppgift. Hon reste till och med till Amerika för att 
undersöka om kvinnans ställning i samhället var större där än i Sverige. Hertha är den av 
Bremers romaner som har haft störst betydelse för eftervärlden. Där sammanfattar hon sin syn 
på kvinnans ställning i det lutheranska samhället. Hon ansåg att kvinnorna skulle bli myndiga, 
få råda över sin egendom och själva få välja yrke. Hon krävde också tillträde för kvinnor till 
akademiska studier, något som chockade samtiden. Enligt Dikten och vi är Fredrika Bremer 
en feminist i den mening att hon anser att kvinnor tillför samhället speciella resurser, bland 
annat en vårdande inställning och ett känsligare samvete. I Hertha finns exempel på en 
modernare mansroll; en ung man som istället för att vara dominant är vek. Genom Hertha har 
Fredrika Bremer blivit en av den svenska kvinnorörelsens förgrundsgestalter. Hertha är också 
namnet på Fredrika Bremer-förbundets tidskrift (s 234ff).  
 
Dikten och vi berättar att förutom Fredrika Bremer så tog C J L Almqvist ställning för 
kvinnans sak. I långnovellen Det går an rubbar Almqvist de traditionella könsrollerna, vilket 
emottogs med bestörtning. Den angrep det heliga äktenskapet och framställde en kvinna som 
var fri både sexuellt och i yrkeslivet, och som vägrade underkasta sig mannens överhöghet (s 
227 f). Även Amalie Skram kritiserar äktenskapet. Romanen Constance Ring handlar om hur 
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äktenskapet förtrycker och förödmjukar kvinnan eftersom det tvingar henne att sälja sin kropp 
i utbyte mot ekonomisk trygghet. Skandalen var ett faktum eftersom Skram så öppet 
behandlar sexualitet (s 247). 
 
Dikten och vi berättar om Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem  som handlar bland annat om 
kvinnans frigörelse. Nora ser sig tvungen att lämna sin familj; maken och barnen. Hon vill 
själv ta ansvar för sitt liv, ett ansvar som berövats henne av maken. Torvald behandlar sin 
hustru som ett barn som måste ledas och dessutom ser han henne som en ägodel, menad att 
förströ honom. Nora går upp i sin roll som dockhustru, men hon visar att hon också kan agera 
självständigt. Dramat orsakade rabalder medan kvinnosakskämparna runt om i Europa slöt 
Ibsen och hans kvinnosakspjäs i sin famn. Debatten handlade främst om det orimliga i att 
Nora kunde lämna sina barn, men även om kvinnans rätt att lämna ett äktenskap där hon 
behandlades som en oansvarig docka (s 251 f). Under slutet av 1800-talet diskuterades 
kvinnans ställning i äktenskapet och Ibsen stred för likställighet något som August Strindberg 
reagerade kraftigt mot bland annat i Giftas. Enligt Dikten och vi har Strindberg en egenartad 
kluven bild av kvinnor (s 288f). Ibland är han rent hatisk och han varnade till och med 
samhället att ge medborgerliga rättigheter åt kvinnor:  
 

”halvapor, lägre stående varelser, sjuka barn, sjuka och galna tretton gånger om 
året vid tiden för menstruationen, fullkomligt vansinniga under grossessen, och 
oansvariga under resten av livet, omedvetna brottslingar, kriminella av insikt, elaka 
djur utan att veta om det”(s 289). 

 
Dikten och vi berättar om hur Victoria Benedictsson kämpade för sitt författarskap. Hon skrev 
under pseudonymen Ernst Ahlgren. Litteraturkritikern Georg Brandes utdömde hennes 
diktarförmåga, men hon tog sitt skrivande på stort allvar och hon ville verkligen göra en 
insats. Benedictsson var god vän med Ellen Key (s 254f). I Dikten och vi görs Ellen Key till 
en portalfigur för 1900-talet. Som första svenska kvinna krävde hon rösträtt (s 289). I slutet av 
1800-talet hade allt fler kvinnor börjat kämpa för demokrati. Dikten och vi säger dock att den 
långsamma demokratiseringsprocessen främst leddes av borgarklassen och kvinnorna var få  
(s 300). En av dem var Elin Wägner. Hon gick i Ellen Keys fotspår och presenteras som en 
engagerad kvinnosakskämpe. Hon jobbade som redaktionssekreterare och journalist och var 
därmed något så ovanligt som en självförsörjande kvinna. Med sitt skrivande skildrade hon 
sina egna erfarenheter. Ett annat viktigt motiv var frågan om rösträtt. Liksom Key var Wägner 
även en fredsaktivist. De menade att i en kvinnlig värld finns det inte plats för krig (s 309). 
 

”Det er fanden så vanskelig å vaere forfatter, det är sikkert fanden så vanskelig å 
vaere mannlig forfatter. Men det er ”tusan Djävlar” verre å vaere kvinnelig sådan” 
(s 318).  

 
Orden är Cora Sandels. Hon sägs kämpa hårt för sitt författarskap (s 318). En annan kvinna 
som enligt Dikten och vi kämpade hårt för sitt skrivande var Moa Martinson. Eftersom hon 
hade svårt att få möjlighet att skriva debuterade hon sent (s 323). 
 
I sin essä Ett eget rum beskriver Virginia Woolf hur olika samhällets villkor ser ut för kvinnor 
och män. Hon konstaterar att om Shakespeare hade haft en syster skulle hon aldrig fått 
utveckla sin talang just därför att hon var kvinna (s 360). I kapitlet ”Verklighet och dröm efter 
1945” i avsnittet om samhällsutveckling står det att genom kvinnorörelsen skapades flera nya 
föreningar som på olika sätt försökte ta tillvara kvinnors gemensamma intressen. 
Feministböckerna, det vill säga böcker skrivna av kvinnor som ett led i kvinnorörelsen, växte 
i antal (s 400). Om Simone de Beauvoir berättar Dikten och vi att hon har skrivit flera 
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betydelsefulla litterära verk, men att det främst är hennes memoarer som rönt uppmärksamhet. 
Där berättar hon om sitt liv med Jean-Paul Sartre (s 410). 
 
6.1.3 Svenska timmar 
 
I Svenska timmar finns inget samlat resonemang kring kvinnliga författares villkor, utan det 
finns insprängt här och var i framställningen. I inledningen ”Varför litteraturhistoria?”märker 
den uppmärksamma ett genustänkande i följande menings parentes: ”För cirka fem tusen år 
sedan uppfann någon klok förfader (eller förmoder) konsten att skriva.” (s 6). Svenska timmar 
berättar sedan om slavsamhället och kvinnoförtrycket i antikens Grekland. Kvinnorna hade 
ingen rösträtt i folkförsamlingen och när demokratin infördes förlorade de ännu mer 
inflytande (s 10). Sapfo var dock ett undantag. Svenska timmar säger att hon tycks ha varit en 
självständig kvinna. Hennes skola är ett bevis för att åtminstone vissa flickor fick 
undervisning vid den här tiden (s 17). Under rubriken ”Kvinnoliv i Aten och Sparta” skildras 
på en sida (s 17f) hur kvinnor var helt beroende av sina män och hur oönskade flickor sattes ut 
i lerkrukor utanför staden. Vanliga flickor i Aten undervisades inte i konsten att läsa och 
skriva eftersom de enbart skulle ta hand om hemmet. Flickorna var mycket unga när de giftes 
bort med män dubbelt så gamla som de själva och som de inte valt själva. Kvinnolivet i Sparta 
var något friare. Där var flickorna äldre vid giftermålet. Dessutom gifte de sig med jämnåriga 
pojkar som de själva valt. Om de inte var slavar slapp de hushållsarbete och ärvde egendom. 
Svenska timmar berättar också hur Aristofanes komedi Lysistrate väckte stor uppmärksamhet 
eftersom den sätter handlingskraftiga kvinnor i centrum (s 20). 
 
Inte heller under medeltiden kunde kvinnor räkna med utbildning. Den kristna kyrkans 
uppfattning om den syndfulla Eva som förlett Adam inverkade negativt på kvinnosynen. 
Svenska timmar berättar vidare om Christine de Pisan, en av de få av medeltidens lärda 
kvinnor som vågar hävda kvinnors rätt till utbildning:  
 

”Liksom kvinnor har en smidigare kropp än männen, som visserligen är 
svagare och mindre lämpad att göra många saker, så har de smidigare 
uppfattningsförmåga som är skarpare än männens när de verkligen ägnar sig åt 
något” (s 30).  

 
Svenska timmar nämner att den heliga Birgitta är den från svensk medeltid mest kända 
personen - även utanför Sveriges gränser. Birgitta kom från en förmögen uppländsk familj. 
Hon giftes tidigt bort och födde åtta barn. Mycket av sin tid ägnade hon åt samhällets utstötta. 
När hennes make dog och hon hade gjort en pilgrimsfärd förändrades hennes liv. Hon började 
få religiösa upplevelser och hon såg sig själv som Guds språkrör. Hennes budskap från Gud 
samlades i boken Himmelska uppenbarelser. Birgitta sägs ha varit oerhört stark i sin tro. Hon 
hade också ett djupt engagemang i sin samtid och hennes åsikter om såväl inrikes- som 
utrikespolitik var starka (s 49ff).  
 
Även under upplysningen var kvinnornas främsta uppgift att ägna sig åt hemmet. De 
kvinnoklubbar som ändå startades förbjöds raskt och skrivande kvinnor blev utskrattade. 
Rousseau, en av tänkarna från den här tiden, ägnade sig åt kvinnans ställning. Men bara för att 
han avskydde intelligenta kvinnor. Han påstod att flickor tycker illa om att läsa och skriva, 
men de gillar att sy. Svenska timmar berättar om den modiga Mary Wollstonecraft som 1792 
skrev Försvar för kvinnans rättigheter där hon vågade protestera mot Rousseaus kvinnosyn. 
En kvinnas uppgift är inte att behaga och trösta mannen. Hon menade att kvinnan inte alls är 
klen av naturen. Det var brist på intellektuell stimulans som gjorde flickorna svaga. 
Wollstonecraft går mycket långt i sin kritik mot 1700-talets manssamhälle. Svenska timmar 
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konstaterar att det dröjer ytterligare hundra år innan kvinnorörelsen kommer igång på allvar  
(s 81f).  
 
Svenska timmar berättar om ett annorlunda kvinnoporträtt i 1800-talslitteraturen: Sara 
Videbeck i C J L Almquists roman Det går an. Hon är en initiativrik, självständig 
yrkeskvinna som vill tjäna egna pengar och blankt struntar i vad andra tycker. Detta porträtt 
gjorde Almquist till samhällets fiende nummer ett (s 120). I Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem 
från 1879 vill Nora inte vara sin mans docka utan en människa. Att en kvinna bröt upp från 
hemmet för att förverkliga sig själv upprörde publiken. Tidens intellektuella kvinnor hade 
hoppats på stöd från August Strindberg, men han visade sig bli deras värsta fiende. Idag 
uppfattar många Strindberg som Sveriges genom tiderna störste kvinnohatare. Enligt Svenska 
timmar lär han ha sagt: ”Hon är endast behövlig såsom vår äggstock och livmoder.” 
Författarna till Svenska timmar antar att Strindberg och män med honom kände sig hotade av 
kvinnornas krav på frihet och medbestämmande. Kraven på kvinnlig rösträtt började 
formuleras. Kort sagt: den manliga makten var hotad. I Strindbergs novellsamling Giftas går 
det illa för kvinnor som vill frigöra sig och skaffa ett yrke. Kvinnan ska vara hemma och föda 
barn (s 122ff). Svenska timmar säger att debatten om kvinnans frigörelse tog fart på allvar i 
Norden på 1880-talet (s 123). 
 
Svenska timmar berättar om proletärförfattarnas svåra väg till skrivande. Bland annat på grund 
av att det tog lång tid att lära sig skrivandets hantverk när man bara gått i skola några år. 
Särskilt mödosamt var det för kvinnor som hade fullt upp med hemmet. Männen kunde enligt 
Svenska timmar iallafall skriva på söndagar och nätter. Arbetarförfattarna debuterade i regel 
vid 30-årsålder. Moa Martinson var 43 år och hade fött fem barn. Vi får veta att hennes 
böcker inte mottogs särskilt väl (s 158). 
 
Under rubriken ”En kvinnas syn på saken (Thorvall, Alfvén, Tikkanen)” finns det fylligaste 
resonemanget om kvinnligt skrivande och feminism. På 60- och 70-talet börjar kvinnor 
protestera mot manssamhället. Svenska timmar berättar att bakgrunden till kvinnorörelsen var 
tidens förändrade arbetsmarknad. Det var möjligt för kvinnor att skaffa arbete utanför 
hemmet. Männens kvinnosyn förändrades dock inte i takt med att kvinnorna bröt upp. 
Kvinnan förväntades fortfarande sköta hemmet och dessutom behaga mannen. I kölvattnet av 
detta börjar så kallade kvinnoromaner ges ut. Kvinnor berättar om erfarenheterna som hustrur, 
mödrar och älskarinnor, om kvinnlig sexualitet, otrohet och männens svek. De kvinnliga 
författarna angreps hårt av de manliga kritikerna. Böckerna dög inte. Språket var dåligt och 
framför allt retade sig männen på det kvinnliga, feministiska perspektivet på världen(s 197ff). 
 
Svenska timmar säger att på 1970-talet fungerade ordet ”kvinnolitteratur” som en protest mot 
samhället. Idag vill kvinnliga författare inte gärna tala om någon specifik kvinnolitteratur. De 
vill att deras böcker bedöms på samma villkor som männens (s 197). 
 
6.1.4 Sammanfattande diskussion  
 
Jag kan alltså här i avsnitt 6.1.1-6.1.3 referera de 75 sidor av totalt 1126 som handlar om 
villkor för kvinnligt författarskap. Följaktligen ägnas mycket lite utrymme åt kvinnors 
skrivande. Bristen på utbildning och den låga ställningen både inom samhälls- och kulturliv 
anges som främsta orsak till att kvinnor har haft mycket små möjligheter att utveckla 
författartalanger. Kvinnliga författare har genom tiderna haft en svår situation och villkoren 
har varit usla. De kvinnor som ändå har framhärdat har fått kämpa hårt för sin sak. Många av 
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de kvinnor som ändå skrivit genom århundradena har med sitt skrivande slagits för 
självständighet, jämställdhet, rösträtt och rätt till utbildning.  
 
Jag tycker att det är Litteraturorientering som bäst diskuterar kvinnliga författares villkor. I 
boken ägnas ett par, om än korta, resonemang om kvinnors skrivande. Författarna konstaterar 
att det framför allt är män som ägnar sig åt litteraturvetenskaplig forskning. Män forskar om 
män som skriver om män. Litteraturorientering ger med andra ord en lite annorlunda bild av 
kvinnliga författares villkor än Anna Williams som ser bristen på utbildning som 
huvudorsaken till kvinnans underordnade position - inte mannens överlägsenhet. 
Litteraturorientering ägnar även ett bildcollage åt 1800-talets svenska kvinnorörelse. Det 
konstateras också att kvinnor bedömdes mycket hårt av de manliga litteraturkritikerna. 
 
I Dikten och vi och Svenska timmar tas inga samlade grepp kring kvinnors skrivande utan 
författarna nöjer sig med några rader här och där om kvinnors undanskuffade position i 
litteraturhistorien. Sammantaget problematiseras det alltså mycket lite kring kvinnors 
skrivande. Allra mest omtalas kvinnor som föremål för mäns kärlek, dyrkan, hat etc.  
 
Budskapet till kvinnan är med andra ord tydligt. Det är männens värld. Mannen är 
utgångspunkten som allt utspelar sig kring. Kvinnor blir det avvikande, det andra, det 
konstiga. Kvinnans ska vara i hemmet; föda barn, sköta hushållet samt behaga mannen och 
vara honom behjälplig. Rousseau och Strindberg utmålas som riktiga kvinnohatare, medan 
Almquist och Ibsen gjorde skandal genom att ta ställning för kvinnans sak. I Svenska timmar 
sägs att Strindberg och många män med honom förmodligen kände sig hotade av kvinnor. 
Den manliga makten och dominansen var helt enkelt i fara. Även i Dikten och vi berättas om 
hur män kände sig hotade. Därför motarbetades kvinnornas kamp för sin sak. Kvinnors 
strävanden och skrivande har under långa tider inte heller tagits på allvar. Ofta blev de 
utskrattade och hånade. Molière skrev till och med skådespel som narrades med lärda, 
intelligenta kvinnor.  
 
Den mest utförliga diskussionen om kvinnligt skrivande i Svenska timmar handlar om 
kvinnornas protest mot manssamhället under 1960- och 70-talet. Kvinnorna började skriva om 
sina egna erfarenheter. Och ja, de angreps hårt av de manliga kritikerna. Böckerna var dåliga; 
uselt språk och fåniga perspektiv på världen. Ordet kvinnolitteratur föddes. Svenska timmar 
nämner också att numera vill kvinnor bedömas på samma villkor som männen.   
 
I kapitlet om feministisk litteraturkritik (3.2.3) skriver jag om Virginia Woolfs essä Ett eget 
rum från 1929 som ett av de allra viktigaste verken, kanske det viktigaste, för den feministiska 
litteraturkritiken och dess teoribildning. Forskarna på fältet, oavsett inriktning, förankrar ofta 
sina teorier i Virginia Woolfs texter och i synnerhet i denna essä. Virginia Woolf finns 
överhuvudtaget inte omnämnd vare sig i Litteraturorientering eller Svenska timmar. I Dikten 
och vi däremot presenteras hon med en sidas text och en bild. På sex rader sägs om Ett eget 
rum att hon ”spetsfundigt” beskriver hur olika villkoren i samhället ser ut för kvinnor och män 
(s 360).                                                                                                                              
 
Ordet feminism nämns inte många gånger på dessa 1126 sidor och jag konstaterar att i 
Svenska timmar finns vare sig Fredrika Bremer, Ellen Key, Elin Wägner eller Simone de 
Beauvoir presenterade.  
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6.2 Principer för urval  
 
Gunnar Hansson (1995) menar att hur den som författar litteraturhistoriska översiktsverk än 
bär sig åt måste ett urval göras. Därmed blir resultatet alltid en konstruktion, någons 
subjektiva litteraturhistoria. Eftersom urvalet av författare är centralt när litteraturhistoriska 
översiktsverk diskuteras har jag även tittat på om författarna till de tre verk jag undersöker på 
något sätt diskuterar vilka värderingar, tankar och principer som styrt deras sätt att välja ut 
vad som ska rymmas i böckerna.  
 
6.2.1 Litteraturorientering 
 
Så långt fram i boken som på sidan 287 under rubriken ”Några efterkrigsförfattare” säger 
författarna till Litteraturorientering att det är omöjligt att på några få sidor skissera den 
litterära utvecklingen efter 1945 eftersom antalet författare och verk är så stort. På samma sida 
säger de också att det alltid är missvisande att dela in författare i olika grupper eftersom det 
ger en förenklad bild av litteraturen. På sidan 403 under rubriken ”Efterkrigstiden” sägs igen 
att det är svårt att ge en överblick över den svenska litteraturens utveckling i Sverige efter 
andra världskriget. I kapitlet ”Lyriken : svåra dikter och enkla” som börjar på sidan 406 
presenteras två dikter; den ena av bernt erikson, den andra av Sonja Åkesson. Här säger 
författarna till Litteraturorientering att dikterna inte är valda på måfå. De är valda för att 
illustrera en utvecklingslinje i efterkrigslyriken. 
 
6.2.2 Dikten och vi 
 
I förordet (s 3) till Dikten och vi säger författarna att det är omöjligt att få med alla de 
författare som hör till den främsta världslitteraturen på ett begränsat sidantal om man vill 
undvika intetsägande namnuppräkningar. I kapitlet ”Borgerlig och proletär diktning” (börjar 
på s 300), i inledningen av avsnittet om borgerliga berättare, står det att presentationen av 
1900-talets litteratur börjar med några av de borgerliga berättare vars författande visat sig ha 
ett bestående värde både som tidsdokument och som förnyare av den skönlitterära 
konstformen.  
 
I kapitlet ”Verklighet och dröm efter 1945” (börjar på s 398) finns ett avsnitt kallat ”Den nya 
realismen” vilket inleds med ett konstaterande om att ett urval av den senare tidens litteratur 
måste få något godtyckligt över sig, eftersom det är svårt att avgöra nu vad som kommer att få 
ett bestående värde framöver. När vissa författare saknas i en litteraturöversikt behöver det 
enligt författarna till Dikten och vi inte innebära att de är sämre än de som finns med; att ett 
verk väljs ut som representativt för en viss riktning utesluter inte att det finns andra lika bra 
eller bättre verk av samma slag. Avslutningsvis sägs att hur man än väljer blir många 
författare oförtjänt förbigångna. 
 
6.2.3 Svenska timmar 
 
I första avsnittet i Svenska timmar ”Varför litteraturhistoria?” (s 6f) står det att 
litteraturhistorien vill visa vägen till de bästa berättelserna, de mest engagerande dikterna och 
de mest omskakande pjäserna. Något mer hittar jag inte.  
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6.2.4 Sammanfattande diskussion 
 
Som jag tidigare diskuterat påpekar Gunnar Hansson (1995) vikten av att författare till 
litterära översiktsverk redogör för vilka ideologier, värderingsgrunder och synsätt som styrt 
deras urval. Det största brottet enligt Hansson är att ge ett sken av objektivitet, 
allmängiltighet, saklighet och sanning. Personliga uppfattningar kan vara rent vanställande. 
Hansson talar till och med om maktmissbruk. I mitt undersökningsmaterial finns just inga 
diskussioner kring vilka principer för urval som har använts. Något resonemang om varför 
kvinnor är så underrepresenterade hittar jag överhuvudtaget inte. Dikten och vi har den 
utförligaste redovisningen av urvalsprinciper. Författarna talar om bestående värde som 
tidsdokument och om förnyelse av konstformen, men konstaterar även det omöjliga i att veta 
vad som kommer att få bestående värde. Både Litteraturorientering och Dikten och vi nämner 
hur svårt det är på några få sidor återge litteraturhistorien. Ofrånkomligt måste böcker i 
litteraturhistoria få något godtyckligt över sig. Att Svenska timmar inte säger mer om urvalet 
är anmärkningsvärt med tanke på att urvalet är okonventionellt. Dikten och vi säger också att 
bara för att en författare inte tas med behöver det inte betyda att just den författaren är sämre. 
Hur man än väljer måste en del bli förbigångna och Hansson undrar hur sann en 
litteraturhistorieskrivning egentligen kan vara. Särskilt om man beaktar att urvalsprocessen 
styrs av en liten, homogen grupp av likasinnade forskare, kritiker, bibliotekarier och 
bokförläggare. I den här lilla gruppen ingår även läroboksförfattare och lärare. Enligt Hansson 
lägger det ett stort ansvar på skolan. I skolundervisningen förmedlas kunskaper och 
värderingar till en mängd unga människor. Denna litteratursyn följer sedan läsarna genom 
livet. 
 
6.3 Kvantitativa data 
 
Förhållningssätt och värderingar kan i viss mån avslöjas genom att man undersöker antal och 
andelar, därför vill jag nu göra en enkel kvantitativ analys. Jag har valt följande fyra enkla 
kvantitativa mått: för det första hur många kvinnliga författarskap som finns presenterade i 
respektive bok i förhållande till det totala antalet författare, för det andra försöker jag göra en 
uppskattning av ungefär hur mycket textutrymme kvinnorna får i förhållande till männen 
genom att räkna rader och sidor, för det tredje tittar jag på i vilken utsträckning kvinnor lyfts 
fram genom rubriker i innehållsförteckningen och för det fjärde jämför jag hur mycket 
utrymme Selma Lagerlöf får i förhållande till August Strindberg. Jag har även gjort 
beräkningar för det totala materialet. 
 
Vad gäller utrymmet vill jag poängtera att jag förstås inser att många sidor ägnas åt 
litteraturhistoriska diskussioner som rör både män och kvinnor. När jag har försökt bilda mig 
en uppfattning om vilket utrymme som ges kvinnliga författare har jag endast tagit med det 
som handlar uteslutande om kvinnor. Inom ramen för den här uppsatsen har jag inte möjlighet 
att beräkna utrymme för manliga författare och utrymme som ägnar åt allmängiltiga 
resonemang på samma sätt. Att jag ändå väljer att ta med detta mått är att siffrorna är så 
frapperande att jag törs påstå att kvinnorna är grovt underrepresenterade, om än inte riktigt i 
den utsträckning mina siffror visar. 
 
Jag har valt att presentera resultaten bok för bok. För tydlighetens skull har jag även gjort 
några enkla tabeller där det är lätt att jämföra siffrorna (se bilaga 3). Även vilka kvinnor som 
ryms i innehållsförteckningar (se bilaga 5) samt förteckningar över vilka kvinnliga 
författarskap som behandlas i böckerna återfinns i bilagorna 6-8. I bilagorna 9-11 med 
presentationerna av de kvinnliga författarna framgår även hur mycket utrymme var och en får. 
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Jag vill i sammanhanget reservera mig för eventuella felräkningar och även tala om att det 
ibland, särskilt i Svenska timmar på grund av den annorlunda layouten med infällda 
teckningar och bilder, varit svårt att uppskatta utrymme. Givetvis har jag dock strävat efter att 
vara så noggrann som möjligt. 
 
6.3.1 Litteraturorientering 
 
Totalt nämns 289 författare i boken. Av dem är 28 kvinnor och 261 män, vilket innebär att 
knappt tio procent är kvinnor. Av bokens 427 textsidor ägnas ungefär14 åt kvinnliga 
författarskap. Det blir drygt tre procent av utrymmet. Letar man efter kvinnliga författare i 
Litteraturorientering ska man gå till sidan 205 där presenteras sju av författarinnorna eller till 
uppslaget på sidorna 232-233 där fyra av författarinnor återfinns. De kvarvarande 16 
kvinnliga författarna ryms på resterande 8 sidor. I snitt får alltså kvinnorna en halv sida var, 
men de allra flesta får bara några rader. Jag konstaterar att 31 av författarna har egna rubriker 
i innehållsförteckningen, två av dem är kvinnor: Selma Lagerlöf och Moa Martinson. Selma 
Lagerlöf får det utan jämförelse största utrymmet av kvinnorna, hela tre sidor, att jämföra med 
August Strindberg som får elva sidor. 
 
6.3.2 Dikten och vi 
 
I Dikten och vi är de kvinnliga författarna 41 stycken av totalt 284 författare, vilket ger 14 
procent. Här vill jag påminna om att i denna upplaga från 1995 finns Cora Sandel presenterad. 
Hon finns inte med i den mest spridda upplagan från 1987. När det gäller sidantal uppskattar 
jag att 32 sidor av totalt 442 ägnas åt porträtt av kvinnliga författarskap. Det är ungefär sju 
procent. 18 kvinnor lyfts fram i innehållsförteckningens rubriker. Det innebär ungefär 13 
procent kvinnor eftersom hela 166 män får egna rubriker. Selma Lagerlöf får det största 
utrymmet av de kvinnliga författarna i Dikten och vi, fyra och en halv sida. August Strindberg 
får sju sidor. 
 
6.3.3 Svenska timmar 
 
I Svenska timmar behandlas totalt 144 författare av dem är 49 stycken kvinnor, med andra ord 
34 procent, men då ska beaktas att 21 av dessa kvinnor återfinns i kapitlet ”Mord, magi och 
nutidsromantik” och där får många av dem får bara ett kort omnämnande. Cirka 29 sidor 
ägnas åt kvinnliga författare av totalt 257. Det ger kvinnorna elva procent av utrymmet. I 
innehållsförteckningen lyfts 23 kvinnor och 52 män fram, vilket ger åt kvinnorna 31 procent. 
Här är det värt att notera att i kapitlet ”Från Fogelström till Skantze” finns elva av de 23 och i 
det följande kapitlet ”Från jordens alla hörn” finns sex kvinnor. Isabel Allende och Laura 
Esquivel ryms i samma rubrik. I det förstnämnda kapitlet nämns Kerstin Thorvall, Inger 
Alfvén och Märta Tikkanen under samma rubrik. I Svenska timmar får Selma Lagerlöf 
ungefär två och en halv sida, vilket är störst utrymme av de kvinnliga författarna, men hon är 
tätt följd av Moa Martinson och Marianne Fredriksson som får två sidor var. August 
Strindberg får fem sidor. 
 
6.3.4 Sammanfattande diskussion 
 
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Mönstret är lätt att läsa; kvinnorna är få och de får ett mycket 
begränsat utrymme. Slår jag ihop mitt material visar det sig att av de totalt 717 
författarporträtten handlar 118 om kvinnor. Det är 16 procent. Av totalt 1126 textsidor ägnas 
sju procent, eller 75 sidor, åt kvinnliga författarskap. Här vill jag påminna om min tidigare 
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reservation att dessa 75 sidor är de som enbart behandlar kvinnor. 18 procent av namnen i 
innehållsförteckningarna hör till kvinnor, i absoluta tal 43 av totalt 240 författare. 
 
En trend värd att notera är dock att det tycks blir bättre med tiden. I Litteraturorientering från 
1977 får kvinnors författande tre procent av utrymmet, medan de får sju procent i Dikten och 
vi från 1987 och elva procent i Svenska timmar från 1999. Även andelen kvinnliga 
författarskap ökar med tiden liksom andelen kvinnliga författare som lyfts fram i 
innehållsförteckningar. Men enligt Anna Williams (1997) kan man inte nöja sig med att 
uppnå jämlikhet när det gäller utrymme. Isärhållande och diskriminering kan mycket väl 
finnas kvar, eftersom marginalisering kan verkställas på andra sätt. Hon visar att även om 
utrymmet faktiskt har ökat det senaste århundradet så särbehandlas kvinnorna fortfarande och 
behandlas som ett kollektiv (s 190).  
 
6.4 Kvalitativ läsning 
 
Nu ska jag titta närmare på de 118 porträtten av kvinnliga författare som tillsammans fått 75 
sidor. Omdömen och formuleringar kan avslöja värderingar och förhållningssätt. För att 
nyansera och komplettera den kvantitativa bilden vill jag även försöka göra en anspråkslös 
kvalitativ analys genom att läsa vad som sägs och inte sägs om kvinnliga författare och deras 
skrivande. Ledstjärnor för min analys blir de genusteoretiska begreppen hierarki och dikotomi 
som jag hämtar hos Yvonne Hirdman (1997). Hierarki handlar om att mannen är normen och 
kvinnan det avvikande. Dikotomi i sin tur handlar om särhållande: manligt och kvinnligt ska 
inte blandas.  
          
När jag läser om de kvinnliga författarskap som i alla fall får lite utrymme tycker jag att de 
presenteras och analyseras på ett övervägande värdigt, initierat och seriöst sätt. Följande 
anmärkningsvärda reflektioner ur ett genusperspektiv gör jag dock. Även denna gång väljer 
jag att presentera resultaten bok för bok. Därtill lägger jag ett avsnitt som handlar om 
iakttagelser gällande för alla tre verken. Sammanfattningar av de tre verkens presentationer av 
de kvinnliga författarna finns som bilagor 9-11. 
          
6.4.1 Litteraturorientering 
 
I Litteraturorientering ryms 28 kvinnor på 14 sidor. För att inleda med beröm konstateras i 
Litteraturorientering att Selma Lagerlöf är en skicklig berättare och en mycket uppskattad 
författarinna. Hennes verk är översatta till många språk och flera av dem har filmats. Om Moa 
Martinson sägs att hon är proletärkvinnans stora skildrare i svensk litteratur och som bekant är 
det just Lagerlöf och Martinson som får egna rubriker i innehållsförteckningen. Sara Lidman 
sägs vara en av förnyarna i 1900-talets svenska prosakonst. Elisabeth Gaskell skrev en av de 
allra första proletärromanerna vid mitten av 1800-talet och därmed sägs hon vara en av 
realismens förgrundsgestalter. Litteraturorientering berättar att det inte finns någon modern 
svensk översättning och undrar varför. Det är här resonemanget om varför kvinnliga författare 
är underrepresenterade följer. 
 
1914 fick Selma Lagerlöf sin stol i Svenska Akademien. Det nämns inte trots att det var en 
stor framgång för kvinnligt författarskap, eftersom hon var den första kvinnan i denna vittra, 
högt ansedda kulturella och intellektuella sammanslutning. Kvinnor är ovanliga i dessa typer 
av gemenskaper. Annars är det just Selma Lagerlöf som ohotad framstår som den främsta 
bland de kvinnliga författarna, även om hon inte på långt när får så mycket utrymme som 
Strindberg. Litteraturorientering berättar att hon fick Nobelpriset 1909. 
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Inget av de kvinnliga författarnas verk ägnas egna rubriker utan får i bästa fall några rader. 
Störst plats ges Sara Lidmans debutroman Tjärdalen och Cora Sandels Kranes konditori. 
Anledningen till att dessa båda romaner får stort utrymme sägs vara att de har betydelse för 
förnyelsen av berättartekniken. Bland de manliga författarnas verk med egna rubriker kan jag 
nämna några: Hamlet, Aniara, Röda rummet, Mörkrets hjärta och De nakna och de döda.  
 
De kvinnliga författarna jämförs ofta med manliga i Litteraturorientering. Moa Martinsons 
realism är lik Gorkijs och Andersen-Nexös. Lenngren jämförs med Rousseau. Den heliga 
Birgittas uppenbarelser är nästan i klass med Dantes Inferno och Elisabeth Gaskell beundras 
av Marx och Dickens. Edith Södergran beskriver ”själens landskap” som Lagerkvist. Ingen av 
de manliga författarna jämförs med en kvinna. Att kvinnor jämförs med män är ett uttryck för 
den manliga normens logik. Det är mannen som är utgångspunkten. Kvinnorna värderas mot 
bakgrund av vad männen har åstadkommit. Kvinnorna tycks behöva männen som förebilder 
vilket upprätthåller en föreställning om att kvinnor egentligen inte kan skriva. Kvinnorna 
behöver männen som föregångare och inspiratörer. 
 
Ett annat uttryck för den manliga normens logik är att kvinnors civilstånd diskuteras, istället 
för vad de skrivit. I Litteraturorientering finns ett belysande exempel. På den halva sidan om 
Moa Martinson får vi veta att hon var gift med Harry Martinson. På de fem sidor som ägnas 
Harry Martinson står ingenting om att han var gift med Moa Martinson. Litteraturorientering 
nämner även att Moa Martinson fött fem barn. I Litteraturorientering berättas också om att 
Anna Maria Lenngren var gift med Carl Peter Lenngren, en av redaktörerna för Stockholms 
Posten där Anna Maria Lenngrens artiklar, kåserier och dikter publicerades. 
          
Under rubriken ”1800-talets kvinnorörelse” klumpas fyra svenska författarinnor ihop: 
Fredrika Bremer, Anne Charlotte Leffler, Emilie Flygare-Carlén och Victoria Benedictsson. 
En annan ihopklumpning finns under rubriken ”Vem var Elisabeth Gaskell?”. Förutom 
Elisabeth Gaskell diskuteras på denna sida George Sand, Jane Austen, systrarna Brontë och 
George Eliot. Detta att fösa samman kvinnorna är ett uttryck för särskiljandets logik. Kvinnor 
presenteras tillsammans och hamnar lite vid sidan av. Det betonas också att det är fråga om 
just kvinnligt författande. En annan form av särskiljandets logik, och kanske en anledning till 
att kvinnor presenteras i kollektiv, är att eftersom kvinnligt författande är något avvikande och 
annorlunda kan det vara svårt att passa in kvinnorna i de traditionella litterära epokerna som 
bygger på mäns författarskap. Anna Maria Lenngren och Hedvig Charlotta Nordenflycht 
avhandlas under en gemensam rubrik som 1700-talets viktigaste svenska författarinnor. Astrid 
Lindgren och Gunnel Beckman nämns i samma mening under en bild. De får stå som 
representanter för 1900-talets svenska barn- och ungdomslitteraturförfattare.  
 
Kerstin Ekmans författarskap - som sedermera leder till en stol i Svenska Akademien - nämns 
också bara i förbifarten, liksom Harriet Beecher-Stowe. Då får Elin Wägner och Sonja 
Åkesson något större utrymme. Wägner som skildrare av kvinnorörelsen och Åkesson som 
skrivandes vardaglig och öppen lyrik. Hon kontrasteras mot bernt eriksson vars lyrik var 
svårfångad och sluten. 
 
Som konsekvens av sin underordning har kvinnliga författare känt sig tvingade att skriva 
under pseudonym. Litteraturorientering berättar om Victoria Benedictsson som kallade sig 
Ernst Ahlgren, Cora Sandel hette egentligen Sara Fabricius. George Sand är pseudonym för 
Aurore Dudevant och George Eliot för Mary Anne Evans. 
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6.4.2 Dikten och vi 
 
Dikten och vi tecknar 41 porträtt av kvinnliga författare på sammanlagt 32 sidor. Selma 
Lagerlöf är den kvinna som får mest plats även i Dikten och vi. Det berättas att Selma 
Lagerlöf som första svensk och första kvinna fick Nobelpriset. Stolen i Svenska Akademien 
nämns dock inte. Hon sägs vara vår litteraturs största epiker vid sidan av Vilhelm Moberg. 
Med fyra och en halv sida får Lagerlöf till och med mer utrymme än Moberg som får tre 
sidor. Det är unikt i mitt undersökningsmaterial. I Dikten och vi är författarna mer benägna att 
jämställa kvinnliga och manliga författare än i Litteraturorientering. Edith Södergran och Pär 
Lagerkvist sägs vara den lyriska modernismens förgrundsgestalter. Lagerkvist får större 
utrymme, fyra sidor, än Södergran som får två och en halv sida. Victoria Benedictsson sägs 
vara det andra stora namnet i svensk naturalism efter August Strindberg. Två sidor får 
Benedictsson och Strindberg får sju. Fredrika Bremers roman Hertha och CJL Almquists 
roman Det går an är båda exempel på tendensromaner. Fredrika Bremer och August 
Strindberg sägs båda likna sina barndomshem vid fängelser. Enligt Dikten och vi gör Bremer 
det med större rätt. I Litteraturorientering hittar jag inte några sådana exempel på 
jämställdhet. 
 
Här finns dock även rikligt med exempel på den manliga normens logik; kvinnor jämförs med 
manliga förebilder. Selma Lagerlöf sägs hämta sin inspiration hos Tegnér, Runeberg och H C 
Andersen. Edith Södergran och Karin Boye var inspirerade av Nietzsche. Fredrika Bremer 
jämförs med August Strindberg och CJL Almquist och fick beröm av Walt Whitman. Anna 
Maria Lenngren var inspirerad av Rousseau. Den heliga Birgitta jämförs med Dante. Virginia 
Woolf inspirerades av James Joyce att experimentera med den så kallade stream of 
consciousness-tekniken och Birgitta Trotzig hämtar motiv hos H C Andersen. Moa Martinson 
beundrade Martin Andersen Nexö. Här är det dock intressant att konstatera att i avsnittet 
”Omistlig kvinnohistoria” berättas att Moa Martinson skildrar en hård verklighet, men utan att 
bli sentimental och utan att frestas till ”överdrivna effekter som impulsgivaren Andersen 
Nexö”. Dikten och vi säger också att Moa Martinson är den enda betydande kvinnan bland 
arbetarförfattarna. Hon skriver om kvinnans situation med en övertygelse som hennes manliga 
kollegor inte kom i närheten av.  
 
Det är inte bara Moa Martinson som i jämförelser med män sägs vara den överlägsna i Dikten 
och vi. Det finns fler exempel. Uppgörelsen i romanen Pengar har tack vare Victoria 
Benedictssons egna kvinnliga erfarenheter en äkthet som Ibsen inte når upp till i Ett 
dukkehjelm. Det sägs också i Dikten och vi att Jane Austen är en tydlig föregångare till de 
stora 1800-talsrealisterna Balzac och Dickens. Anna Maria Lenngrens diktning jämförs med 
Kellgrens. Kellgren visar i Nya skapelsen prov på ”högstämd förkunnelse och känslans 
hänryckning”. Lenngren däremot kännetecknas av måttfullhet och behärskning. Dessutom var 
hon kvick och skarpsynt. 
 
En intressant jämförelse Dikten och vi gör är att Moa Martinson, liksom livsdyrkarna Artur 
Lundkvist och Harry Martinson, använder badande kvinnor som motiv. Männen skildrar unga 
kvinnor, medan Martinson beskriver mogna kvinnor. Det sensuella finns där ändå. Ett 
exempel på hur det kan bli när män skriver om kvinnor och kvinnor skriver om kvinnor. Båda 
perspektiven borde enligt min uppfattning tillskrivas samma värde. 
 
Karin Boye framställs som en mycket betydande svensk poet. För trädets skull sägs vara en 
av den svenska lyrikens viktigaste diktsamlingar. Hennes mest lästa prosaverk är 
framtidsvisionen Kallocain om staters kontrollsystem. Denna roman sägs ha släktskap med 
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Kafkas författarskap och jämförs med Alex Huxleys Du sköna nya värld och George Orwells 
1984. Dikten och vi rosar även kvinnliga författare utan att göra några jämförelser. Sara 
Lidmans debutroman Tjärdalen fick beröm av en enig kritikerkår. Romansviten som inleddes 
av Tjärdalen formade nyprovinsia lismen. Virginia Woolfs Mot fyren sägs vara en tekniskt 
fulländad roman och en av världslitteraturens stora symbolromaner. George Eliot räknas som 
den främsta kvinnliga romanförfattaren under den viktorianska eran. George Sand är den 
franska hembygdsromanens skapare. Här finns alltså exempel på kvinnor som sägs varit 
betydelsefulla föregångare. Jag noterar dock att George Eliot inte är den främsta 
romanförfattaren under den viktorianska eran utan, den främsta ”kvinnliga” författaren, som 
om ”kvinnlig” skulle var en genre för sig. Att ge författare epitetet ”kvinnlig” är ett uttryck för 
särskiljandets logik.  
 
Dikten och vi tillmäter den heliga Birgitta stor betydelse. Hon är en centralfigur i svensk 
medeltidshistoria, inte minst litterärt. Hon skaffade sig världsrykte. Jämte den heliga Birgitta 
är Fredrika Bremer och Astrid Lindgren något så ovanligt som internationellt 
uppmärksammade svenska författare. Till den skaran hör förstås även August Strindberg. 
Dikten och vi berättar att Strindberg kallar den heliga Birgitta satkärring. 
 
Angående Harry och Moa Martinsons äktenskap är Dikten och vi betydligt mer nyanserad än 
Litteraturorientering. Det konstateras att det är omöjligt att säga vem som betytt mest för vem 
konstnärligt sett. De skrev var för sig men läste varandras alster. Stimulansen var förmodligen 
ömsesidig. I Dikten och vi finns annars slående många exempel på vad de kvinnliga 
författarna har för relation till män. Anna Maria Lenngren var gift med Carl Peter Lenngren, 
en av redaktörerna på Stockholms Posten, den tidning där Lenngrens alster publiceras. Mary 
Shelley var gift med P B Shelley. Virginia Woolfs far var en berömd kritiker och hon gifte sig 
med författaren Leonard Woolf. Agnes von Krusenstjerna var dotterdotterdotter till Erik 
Gustaf Geijer och systerdotter till Hugo Hamilton. Simone de Beauvoir nämns i kapitlet om 
Sartre och Camus. Dikten och vi säger att hon har skrivit betydelsefulla skönlitterära verk, 
men det framhålls att hennes memoarer är mest uppmärksammade. Där berättar hon om sitt 
liv tillsammans med Sartre. Victoria Benedictsson hade ett destruktivt kärleksförhållande med 
kritikern George Brandes. När han nedgör hennes talanger förlamar han hennes 
skrivarförmåga. 
 
I Litteraturorientering hittar jag ingenting om författarnas utseende. I Dikten och vi däremot 
tycks läroboksförfattarna tro att kvinnors utseende inverkar på deras skrivande. Det berättas 
att Selma Lagerlöf var halt och därför kände sig ful. Det gjorde henne till en iakttagare, vilket 
i sin tur var nyckeln till hennes skrivande. Fredrika Bremer var också ful och därmed 
utestängd från äktenskapsmarknaden. Hon gjorde då författandet till sin livsuppgift. Några 
kommentarer om att mäns utseende ska ha inverkat på deras skrivande hittar jag inte. 
 
Dikten och vi använder också i viss mån ihopklumpningsstrategin. Under rubriken ”Den 
banbrytande kvinnoinsatsen” ryms Jane Austen, George Eliot, George Sand och Harriet 
Beecher-Stowe på en och en halv sida. Systrarna Brontë presenteras tillsammans, dock med 
klar fokus på Charlotte som skriver om kvinnans likaberättigande. Astrid Lindgren och Maria 
Gripe avhandlas på en och en halvsida under rubriken ”Författare för alla åldrar”. Som jag 
diskuterat i samband med genomgången av Litteraturorientering är detta att placera kvinnor 
för sig ett uttryck för särskiljandets logik.  
 
Även Dikten och vi berättar om kvinnor som valde att inte skriva under sitt riktiga namn. 
Anna Maria Lenngren skrev anonymt. Victoria Benedictsson skrev under pseudonymen Ernst 
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Ahlgren. Karen Blixen blev världsberömd under pseudonymen Isak Dinesen. De tre systrarna 
Brontë skrev alla under pseudonym. George Eliot var pseudonym för Mary Ann Evans och 
George Sand var pseudonym för Aurore Dudevant.  
 
6.4.3 Svenska timmar 
 
I Svenska timmar ryms 49 porträtt av kvinnliga författare på totalt 29 sidor. Helt klart är det så 
att i Svenska timmar finns det betydligt färre uttryck för marginalisering, diskriminering och 
åsidosättande av kvinnliga författare än i Litteraturorientering och Dikten och vi. Även här 
finns exempel på bland annat den manliga normens logik, men det övervägande intrycket är 
att de kvinnliga författarna presenteras på ett jämlikt sätt. 
 
Svenska timmar är den bok i min undersökning som ger störst plats åt kvinnor både när det 
gäller andel porträtt (34 procent handlar om kvinnor) och utrymme (11 procent ägnas åt 
kvinnliga författare). Dock är det så att Svenska timmar använder ihopklumpningsstrategin i 
stor utsträckning och till stor del är det fråga om ren namnuppräkning. I kapitlet ”Mord, magi 
och nutidsromantik” avhandlas 21 av de 49 kvinnorna. I detta kapitel blir det även mycket 
tydligt att Svenska timmar har ett lite annorlunda urval av författare. Minette Walters, Val 
McDermid, Rosamunde Pilcher, Maeve Binchy och Jean M Auel är inte de författare jag 
förväntar mig finna i ett litteraturhistoriskt översiktsverk. Särskilt inte när Sigrid Undset, 
Fredrika Bremer och Virginia Woolf saknas. 
 
Precis som i Litteraturorientering och Dikten och vi är det Selma Lagerlöf som får mest 
utrymme av de kvinnliga författarna i Svenska timmar. Hon presenteras även här i mycket 
berömmande ordalag, ingenting sägs dock om hennes Nobelpris eller hennes stol i Svenska 
Akademien. Svenska timmar berättar däremot om Kerstin Ekmans mod i samband med 
Rushdie-affären, då hon begärde utträde ur Svenska Akademien (där hon suttit sedan 1978).  
 
Även Agatha Christie får beröm och beskrivs som detektivromanens drottning. Enligt Svenska 
timmar är det tveksamt om det finns någon kung. Sedan länge är de flesta ledande 
deckarförfattare kvinnor. Av antikens diktare sägs Sapfo komma oss närmast. Hon skriver om 
längtan, sorg och kärleksglädje på ett sätt som får oss idag att tro att kärleken inte förändrats 
under årtusendena. Den heliga Birgitta tillmäts stor betydelse genom att vara den svenska 
medeltidens mest kända kvinna, även utanför Sverige.  
 
Moa Martinson jämförs med de manliga arbetarförfattarna, ett uttryck för den manliga 
normens logik, men här nyanseras resonemanget genom att det visas hur kvinnor och män kan 
se på världen ur olika perspektiv och att det ena inte behöver utesluta det andra. Svenska 
timmar berättar hur männen skrev om den begåvade pojken som drömmer om att komma bort 
från en outhärdlig tillvaro och bli författare. Martinsons böcker är däremot ljusare. Med värme 
och beundran skildrar hon starka, fattiga kvinnor som överlever trots alla bekymmer. Moa 
Martinson skrevs dock ned av samtidens manliga kritiker. Hennes sätt att skriva om kvinnor, 
för att inte tala om män, uppskattades inte. Då berättar Svenska timmar att Moa Martinson 
svarade med att säga att hon var den enda här i landet som skrev bra böcker. När det gäller 
just kritikermottagande sägs att Kerstin Thorvall gjorde skandalsuccé med den 
självbiografiska Det mest förbjudna. Thorvall angreps hårt av de manliga kritikerna. De 
klagade på språket och det kvinnliga perspektivet på världen. Svenska timmar berättar att hon 
dock fått upprättelse. Nu tycker kritikerna att Thorvall skriver så friskt och fränt att dagens 
debutanter framstår som bleka konfirmander. När Edith Södergrans första diktsamling kom ut 
berättar Svenska timmar att kritikerna inte visst vad de skulle tro. De hade aldrig sett 
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någonting liknande. Det läser jag som att Södergran betraktas som en förnyare. Anna-Karin 
Palms debutroman Faunen fick mycket beröm av kritikerna och särskilt uppmärksammades 
Palms hantverksskicklighet. Här sägs dock ingenting om huruvida kritikerna är manliga eller 
kvinnliga. 
 
Den manliga normens logik finns på fler ställen i Svenska timmar, men inte alls i samma stora 
utsträckning som i Litteraturorientering och Dikten och vi. Ursula K. Le Guin som skriver 
barn- och ungdomsfantasyböcker jämförs med JRR Tolkien. I detta avsnitt nämns Astrid 
Lindgren i förbifarten. Isabel Allende jämställs med Gabriel Garcia Marquez som likt henne 
skriver i en genre som kallas magisk realism. De kvinnliga författarna från Latinamerika sägs 
för övrigt ha ett lättare handlag än de manliga som sägs skriva svåra böcker. Den kvinna som 
betytt mest för populariseringen av den latinamerikanska romankonsten är just Isabel Allende. 
En annan betydande latinamerikansk kvinnlig författare är Laura Esquivel som har blivit en 
av den mexikanska filmens främsta manusförfattare. Donna Tartt jämförs med den 
amerikanska 1990-talsprosans skräckmästare Bret Easton Ellis. Ellis sägs vara kliniskt 
beskrivande medan Donna Tartt arbetar med antydningarnas konst. 
 
I såväl Litteraturorientering som i Dikten och vi finns många exempel på hur kvinnors 
förhållanden till män bedöms vara viktiga att omtala. I Svenska timmar finner jag bara ett par 
exempel. Donna Tartt var studiekamrat med Bret Easton Ellis, Mary Shelley var gift med P B 
Shelley. I det här sammanhanget kan även nämnas att Svenska timmar berättar att Moa 
Martinson fött fem barn. 
 
Svenska timmar nämner att Anna Maria Lenngren ville skriva anonymt. Annars diskuteras 
inte att villkoren för de kvinnliga författarna ibland varit så svåra att kvinnorna kände sig 
tvingade att skriva under pseudonym. Det kanske beror på att vare sig George Eliot, George 
Sand, Victoria Benedictsson, systrarna Brontë eller Cora Sandel finns presenterade i Svenska 
timmar. 
 
6.4.4 Iakttagelser gemensamma för verken 
 
Visst är det så att det sägs mycket gott om kvinnors författarskap. När det gäller 
formuleringar, tonlägen, ordval och värdeomdömen vid presentatione rna har jag inte funnit 
sådant som jag upplever förklenande, nedlåtande eller negativt, snarare används positiva och 
berömmande ordalag. Dock finns många uttryck för hierarki eller den manliga normens logik. 
Det vanligaste uttrycket är att kvinnor mycket ofta jämförs med män och kvinnorna bedöms 
mot bakgrund av det som män skrivit. Den omvända relationen, att män jämförs eller 
jämställs med kvinnor, är mycket ovanlig. Ett annat vanligt uttryck för den manliga normens 
logik är att kvinnors relationer till män bedöms vara viktiga att diskutera, sällan det omvända. 
Det finns också många uttryck för dikotomi eller särskiljandets logik. Att klumpa ihop 
kvinnor är ett väl utnyttjat grepp. Kvinnor behandlas som ett kollektiv lite vid sidan av. 
Rubrikerna för dessa avsnitt talar dessutom gärna om att det handlar just om skrivande 
kvinnor. 
 
Som en förklaring till att kvinnliga författare inte intresserar den mansdominerade 
litteraturvetenskapliga forskningen ges att kvinnor skriver om kvinnliga erfarenheter och 
världar, något som män uppenbarligen inte finner värt att forska kring. Det stämmer inte in på 
de kvinnliga verken som presenteras i mitt material. Ämnena och intrigerna i de kvinnliga 
verken är högst skiftande och berör inte enbart kvinnliga sfärer. Tvärtom är de universella. 
Till exempel skriver Sara Lidman om solidaritet, Edith Södergran om frihet och längtan och 
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Karin Boye om växande, åsiktsförföljelse och indoktrinering, Jane Austen om människors väg 
till mognad, Maria Gripe om andens oförstörbarhet, Bodil Malmsten om välfärdens offer, om 
tomhet och längtan efter värme och Inger Edelfeldt om människans dragning till starka ledare. 
Ämnen som torde intressera även män, vilket för övrigt även litteratur om kvinnors olika 
världsbilder borde göra. 
 
Naturligtvis skriver kvinnor även om kvinnor, precis som män skriver om män. Många av 
kvinnorna som presenteras i de tre översiktsverken skriver om starka, uthålliga kvinnor och 
deras ofta hårda verkligheter. Selma Lagerlöf och Moa Martinson är exempel på författarinnor 
som tecknar porträtt av självständiga kvinnor. Marianne Fredriksson skildrar ett samlag 
mellan Maria Magdalena och Jesus för att ge en kvinnlig aspekt på den mansdominerande 
kristendomen. Kristina Lugns dikter handlar ofta om ensamma, olyckliga och övervik tiga 
kvinnor. Inger Alfvén skriver om hur det kan vara att bryta med en förnedrande kvinnoroll. 
Kerstin Ekman skildrar fattiga kvinnors strävanden. 
 
Sen återstår alla dessa kvinnliga författarskap som behandlas med tystnad, en raffinerad 
härskarstrategi. Att endast omnämna Astrid Lindgren i en bildtext, ignorera Selma Lagerlöfs 
plats i Svenska Akademien och inte bry sig om att analysera ett enda kvinnligt verk på djupet 
kanske kan förklaras, men inte att utelämna författarinnor som Virginia Woolf, Doris Lessing, 
Sylvia Plath, Maria Gripe och Ulla Isaksson. När jag skrev uppsatsen som enbart handlade om 
Litteraturorientering med dess 28 författarinnor gjorde jag enkelt en lista på lika många 
kvinnor som utelämnats. Fyra hade fått nobelpris när Litteraturorientering gavs ut 1977: 
Sigrid Undset, Pearl Buck, Gabriela Mistral och Nelly Sachs. På min lista finns även bland 
andra Birgitta Trotzig som numera sitter i Svenska Akademien, Simone de Beauvoir vars 
feministiska insatser knappast kan ignoreras och jag tycker inte heller att Gertrude Steins 
märkliga författarskap kan förbises. Med andra ord kan inte den lilla andelen kvinnor i de 
litterära översiktsverken förklaras med att det inte finns några att presentera. 
 
Dikten och vi med sina 41 porträtt av kvinnliga författare har ett mer fullödigt urval. Här finns 
till exempel Virginia Woolf, Doris Lessing och Sigrid Undset presenterade, men fortfarande 
saknas bland andra Pearl Buck, Nelly Sachs och Dorothy Parker. Svenska timmar har enligt 
min uppfattning ett kontroversiellt urval. Här behandlas 49 kvinnliga författare. Många av 
dem bedömer jag ha ringa betydelse för vår litteraturhistoria och för utvecklingen och 
förnyelsen av skönlitteraturen, som till exempel Patricia Cornwell, Helen Fielding och Joanna 
Trollope. Jag saknar däremot bland många andra Victoria Benedictsson, Jane Austen och 
Sylvia Plath. Hur jag tycker mig kunna göra denna bedömning kan jag inte redogöra för. Jag 
funderar mycket på varför jag absolut anser att Sigrid Undset ska vara med i ett litterärt 
översiktsverk för gymnasieskolan, men att Jean M Auel kan kvitta. Jag har inget svar. Som 
jag tidigare visat när det gäller det udda urvalet i Svenska timmar finns ingen diskussion kring 
urvalsprinciperna, min tes är att författarna anser att det är bättre att läsa Sara Paretsky än att 
inte läsa alls. 
 
Med utgångspunkt från mitt material tycks det finnas tio författarinnor som har en självklar 
plats i litteraturhistorien, det vill säga är representerade i alla de tre böckerna: Sapfo, den 
heliga Birgitta, Anna Maria Lenngren, Selma Lagerlöf, Edith Södergran, Karin Boye, Moa 
Martinson, Astrid Lindgren, Sara Lidman och Kerstin Ekman. 
 
För att var och en ska kunna bilda sig en egen uppfattning om urvalet bilägger jag listor på 
vilka författarinnor som finns i de tre verken. Se bilagorna 6-8. 
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7. Diskussion 
 
Världens första kända författare är en kvinna. Hon hette Enheduanna och föddes omkring 
2300 f Kr i Uruk, huvudstaden i sumerernas rike. Hon var dotter till landets härskare och 
månprästinna. På lertavlor finns 43 dikter bevarade. Det är hymner riktade till 
kärleksgudinnan Inanna. Men vad hände sedan med kvinnligt författande? Kvinnan har 
dominerat läsandet alltsedan 1700-talet som bokhandelns bästa kund, bibliotekens flitigaste 
låntagare och läseklubbarnas mest pålitliga medlem. Trots det har kvinnan en mycket 
undanskuffad, marginell position i litteraturhistorien. Ett märkligt förhållande och synnerligen 
angeläget att studera närmare. För att belysa denna problematik väljer jag att undersöka 
litteraturhistoriska översiktsverk som används i dagens svenska gymnasieskola ur ett 
genusperspektiv. Jag försöker bilda mig en uppfattning om vilken bild som ges av kvinnliga 
författares villkor och deras skrivande.  
 
Det föregående kapitlet om resultatet av min undersökning är uppdelat i fyra avsnitt med 
utgångspunkt ifrån uppsatsens frågeställningar: villkor för kvinnligt författarskap, principer 
för urval, kvantitativa data samt kvalitativ läsning. Jag väljer att redovisa resultatet bok för 
bok och i slutet av varje delkapitel sammanfattar jag och diskuterar det samlade resultatet. 
Med andra ord förs en utförlig diskussion redan i kapitel 6. I det här avslutande kapitlet ämnar 
jag göra en uppföljande sammanfattande diskussion där jag inte bara diskuterar resultaten 
utan även knyter an till mina teoretiska ansatser. 
 
Jag vill mena att verken som ingår i min studie, om än i olika utsträckning och med olika 
strategier, ger en skev bild av kvinnliga författarskap. Kön har definitivt en avgörande 
inverkan på litteraturhistorieskrivningen och hur författaren behandlas i dessa verk. Ett bevis 
är det mycket snåla utrymme som ges åt kvinnor. Ett annat bevis är den tystnad med vilken en 
stor andel kvinnliga författare behandlas. Ett litteraturhistoriskt verk för gymnasieskolan utan 
författarinnor som Sigrid Undset och Virginia Woolf känns klandervärt. Kvinnorna som dock 
förärats med en plats i verken har definitivt en underlägsen, undanskymd ställning. 
Presentationerna av såväl kvinnligt skrivande som kvinnliga författarskap innehåller många 
uttryck för marginalisering. Om en kvinna överhuvudtaget nämns får hon inte särskilt stort 
utrymme, sannolikt kommer hon att klumpas ihop med en grupp andra kvinnor och sedan 
jämföras med en man. Det här är tydliga uttryck för de genusteoretiska fenomenen dikotomi 
och hierarki. Dikotomi eller det särskiljandets logik handlar om att kvinnligt och manligt inte 
blandas i någon högre utsträckning, kvinnorna föses ihop under gemensamma rubriker. 
Hierarki eller den manliga normens logik handlar om att mannen är den norm kring vilket allt 
kretsar. 
          
Segregeringen tycks vara svår att råda bot på. Förmodligen på grund av att den bygger på en 
grundmurad, seglivad tradition som i sin tur leder till ett kompakt normtänkande. Kvinnan 
hamnar i periferin. Det manliga tänkandet härskar. Mannen dominerar och kvinnan är den 
dominerade. Styrkeförhållandena är mycket ojämna och tolkningsföreträdet ligger hos 
mannen. Det är lätt att dra paralleller till förhållanden på hela det litterära fältet. Kanske är det 
till och med en avspegling av samhället. För att den inarbetade, mansdominerade traditionen 
ska kunna utmanas och brytas ned måste kvinnorna försöka erövra en större plats på det 
litterära fältet. När litteraturhistorieskrivningen i framtiden förhoppningsvis alltmer kommer 
att präglas av pluralism bidrar det sannolikt även till att genussystemets skarpa gränser på det 
litterära fältet så sakteliga suddas ut. 
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När man som jag diskuterar genusperspektiv på litteraturhistoriska översiktsverk blir enligt 
min uppfattning en diskussion kring kanon nödvändig; det vill säga en diskussion om vad som 
faktiskt ryms i vårt gemensamma litterära arv. Robert Escarpit talar om en nations minne och 
menar då den litteratur som finns med i handböcker uppslagsverk, antologier och läroböcker. 
Jag uppfattar kanon som en slags osynlig makt som definierar och värderar vad som är god 
litteratur. Kanon skapas i vissa sociala rum av en kulturell, företrädesvis manlig, elit. Denna 
elit har makten att legitimera vad som ryms inom kanon. Detta styrs av osynliga värderingar. 
Det framställs som självklart vilken typ av litteratur som är bättre, mer originell. Kanon 
bygger således på avståndstagande och gränsdragning. Den elit som styr kanon har 
tolkningsföreträde. Det sociala rum där detta försiggår består av olika institutioner som 
universitet och bibliotek. Här förmedlas och reproduceras de värderingar som styr 
kanonbildningen. Litteraturkritik liksom kanon underbygger en patriarkalisk struktur och 
konsensus. De andra, det annorlunda motas bort. Marginaliserade grupper och genrer måste 
våga utmana kanon, kräva utrymme och uttrycksmöjligheter. Det kommer förhoppningsvis att 
synliggöra kanons underliggande osynliga värderingar. 
 
Jag tror att det litterära urval som speglas i litteraturhistoria för gymnasieskolan har en stor 
inverkan på hur kanon bibehålls inte minst på grund av dess stora spridning. Kanske är det 
även så att kanon i viss mån skapas här eftersom det är just eleverna från gymnasieskolan som 
blir framtidens aktörer på det litterära fältet som till exempel litteraturforskare och 
litteraturkritiker. 
 
Jag har även letat efter teorier som på något sätt kan visa att kvinnor inte är värda mer än den 
uppmärksamhet de får i de litterära översiktsverken eller att den undanskymda positionen 
beror på att kvinnornas författande inte förtjänar ett bättre öde i litteraturhistorien. Jag finner 
inga sådana resonemang. Kvinnliga litterära verk kan inte på något sätt betraktas som 
underlägsna männens. Hugo A Meynells teorier kring estetiska värderingar av verk, såväl 
subjektiva som objektiva, utesluter på intet sätt kvinnliga författarskap. Även skönlitteratur 
skriven av kvinnor kan ge estetisk tillfredsställelse och ingenting säger att människor 
begåvade med estetisk känslighet oftare förkastar verk skrivna av kvinnor. Det går i viss mån 
att ställa upp kriterier på litterär kvalitet. Meynell har en modell. Det finns fler. Men jag har 
inte funnit någon som visar att kvinnor inte förtjänar sin rättmätiga plats i litteraturhistorien. 
Detta talar för att det verkligen handlar om en diskriminering. 
 
Jag tror att det är mycket viktigt att både beskriva och analysera dessa fenomen om vi ska 
kunna förändra dem. Såväl kvinnor som män borde kunna ta till sig och reflektera kring dessa 
förhållanden. Insikt gör det lättare att förstå och handskas med diskriminering. Det är viktigt 
att öka kunskapen om genus. Vi måste ta ansvar för hur vi skildrar världen. I läromedel för 
gymnasieelever måste förmodligen ett genusperspektiv anläggas redan i början av 
arbetsprocessen när böcker produceras. Det räcker inte med att lägga till några fler kvinnliga 
författare. Man måste även fundera på vad det är som prioriteras och framstår som viktigt i 
framställningarna. Det kan inte vara rätt att läsaren får veta vem kvinnan var gift med och 
huruvida hon har barn eller inte, när det viktiga i sammanhanget är att beskriva hennes arbete. 
För män gäller det omvända. Med andra ord förminskas kvinnors liv. Det kanske kan handla 
om att lyfta fram exempel som strider mot stereotyper. Att även berätta om kvinnor som tar 
för sig och gör det lite annorlunda. Unga kvinnor behöver vettiga förebilder som en motvikt 
till alla fördummande bilder av kvinnan som förmedlas idag. 
 
Medvetenheten om hur man framställer kvinnor och män är alltför låg. Mannen är den 
prestationsinriktade och kvinnan den relationsorienterade. Bilden av den handelskraftiga 
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mannen som styr och ställer i den offentliga sfären och den omvårdande lilla kvinnan som står 
bredvid tycks fortfarande vara förhärskande. Könsmönstret i samhället ser ut som så att 
mannen har privilegier när det gäller till exempel löner och maktpositioner vilket leder till att 
det lätt blir så att män och det manliga (omedvetet) framställs som det första, det viktigaste. 
Mäns liv, handlingar och åsikter blir utgångspunkt för vad som är naturligt och mänskligt. 
Kvinnan blir då det udda, det andra, det avvikande och konstiga. 
 
Läromedel är utomordentligt viktiga som värderingsspridare. Sätten att beskriva sätter ramar 
för hur unga människor tänker. Om man mest framställer kvinnor som tämligen obetydliga, 
som någonting annorlunda, mindre värda, som offer, blir det svårt att tänka på något annat 
sätt. Det knepiga är att litterära översiktsverk bygger på den litteraturhistoria som redan finns 
och där har kvinnor bevisligen inte framstått som särskilt viktiga. Med andra ord handlar det 
om en tradition som är väl förankrad. Sannolikt behövs en omdefiniering av många kvinnliga 
författarskap. De måste bedömas på nytt, med utgångspunkt i deras villkor och 
omständigheter. Kvinnliga erfarenheter och upplevelser kan ge nytt perspektiv på 
litteraturhistorien, samhället och livet. Det är anmärkningsvärt att verk med en så snedvriden 
syn på kvinnan används i dagens gymnasieskola. Det är i skolan som en människa tillägnar 
sig tillgångar på många områden, såväl socialt som kulturellt och intellektuellt. Med dessa 
tillgångar, eller kapital för att använda Bourdieus begrepp, ska hon sedan navigera sig igenom 
livet. I skolan formas habitus som enligt Bourdieu är det förkroppsligade kapital som styr en 
människas tankar och handlingar. Här är det på sin plats att påminna om hur styrdokumenten 
för gymnasieskolan talar om hur undervisningen måste vila på demokratiska, humanistiska 
och etiska värden. Det sägs särskilt att skolan medvetet ska främja jämställdhet mellan könen. 
Unga kvinnor och män ska ha lika rättigheter och samma möjligheter. 
 
Som jag visat poängterar Gunnar Hansson hur viktigt det är att uppmärksamma hur det som 
tycks vara allmängiltigt ofta är subjektivt tyckande. En öppen hållning är bättre än en förment 
objektivitet. I gymnasieskolans läroplan står det att undervisningen öppet ska redovisa 
värderingar. Här har läraren genom sin direktkontakt med eleverna en otroligt viktig roll att 
spela. Sneda könsperspektiv i läromedlen lär vi dessvärre få leva med lång tid framöver, men 
läraren kan förhålla sig till detta genom att belysa, problematisera, diskutera och ifrågasätta. 
För unga läsare är det lätt att okritiskt ta till sig värderingarna som förmedlas i de litterära 
översiktsverken. Läraren kan nyansera de värderingar som eleverna sedan ska bära med sig 
genom livet. Skolan och lärarna har ansvar för att överföra en vettig litteratursyn till nya 
generationer. Litteratursynen är helt avhängig av vad som anses värt att uppmärksamma.  
 
Utbildning sägs vara en av orsakerna till att kvinnor genom tiderna har haft ett lågt litterärt 
kapital, att de därmed hamnar vid sidan av litteraturhistorien och det litterära fältet. Denna 
tradition måste förändras och gymnasieskolan kan vara ett utmärkt ställe att börja på. Det 
kvinnliga måste uppvärderas och bli synligt. Gymnasieungdomar borde få lära sig att förvalta 
arvet efter Fredrika Bremer och unga kvinnor måste rustas för att kunna erövra positioner på 
det litterära fältet. Unga människor bör förses med kunskaper så att de kan utmana kanon och 
utmana sättet att skriva litteraturhistoria; inte tvingas läsa litteraturhistoriska översiktsverk 
som befäster enbart manliga värden. 
 
Det är dock svårt att komma åt värderingsgrunder. De värderingar som verkar styra urvalet av 
författarskap i litteraturhistoriska översiktsverk för gymnasieskolan tycks alltså vara 
besvärande fördomsfulla; värderingar som dessutom har sina grunder i en diffus, outtalad 
värderingsgrund. En seg sedan lång tid tillbaka nedärvd manlig diskurs nedvärderar kvinnor 
och visar en okänslighet för kvinnligt författande. Diskriminering och marginalisering av 
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kvinnliga författarskap och kvinnligt skrivande kan kanske bero både på en dominerande 
manlig diskurs och på en underliggande, latent ideologi. Enligt idéhistorikern Sven-Eric 
Liedman (1980) kan man genom att studera de latenta ideologierna i författarskap söka finna 
betydelser bortom de uttalade innebörderna och de direkt formulerade budskapen. Även om 
författarna till de litteraturhis toriska översiktsverken strävar efter värdeneutralitet finns det 
alltid ett underliggande sammelsurium av dolda, outtalade värderingar (s 115ff). Diskursen 
och ideologin sammansmälter eller är åtminstone två infallsvinklar på samma fenomen: en 
genom läromedel vidareförd diskriminering.  
 
Traditionen måste utmanas överallt, inte bara inom gymnasieskolan. Sedan 1970-talet och 
kvinnornas stora intåg i den litteraturvetenskapliga forskningen har ett mer eller mindre 
systematiskt genusrelaterat tolkningsredskap börjat användas inom litteraturvetenskapen 
vilket förhoppningsvis lyfter fram problemet till allmän beskådan och ger en ny syn på 
litteraturhistorien, en syn med kvinnliga förtecken. Kvinnan kan givetvis aldrig nöja sig med 
sig en position i det litterära fältets periferi, vid sidan av den allmänna litteraturhistorien. 
Kvinnor måste definitivt vara med och bestämma vad som ska finnas i vår nations minne. Då 
kan valet av litteraturhistoriska översiktsverk till undervisningen inom gymnasieskolan ha 
avgörande betydelse. Det är konstigt och beklämmande att det verk som tycks användas allra 
mest inom dagens gymnasieskola har en så sned syn på kvinnor och deras författargärning.  
 
Kan då denna ojämlika tradition kring litteraturhistorieskrivning, kanon och kön förändras? 
Jag har inte haft som ambition att jämföra de tre verken, men jag vill ändå konstatera att det 
blir bättre. Kvinnorna blir fler, får mer utrymme och behandlas alltmer som jämlikar. Som jag 
visat finns det betydligt färre uttryck för marginalisering och diskriminering av kvinnliga 
författare i Svenska timmar än i Litteraturorientering och Dikten och vi, vilket 
förhoppningsvis tyder på ett nytänkande inom litteraturhistorieskrivningen vad gäller genus. 
Anna Williams tror att det litteraturhistoriska översiktsverket sannolikt står inför en 
omvälvande förändring. Hon hoppas på en ”tolerant pluralism”. Williams menar att 
litteraturhistorien skulle kunna visa och beskriva kulturell och historisk mångfald. 
Litteraturhistorien bör med andra ord öppnas för en mångfald av tolkningar. En kanon bör 
rimligtvis spegla en hel kultur, inte bara utvalda delar. Litteraturhistorien måste försöka sträva 
efter att återge någon slags litterär verklighet. Detta innebär bland annat att ett 
könsöverskridande synsätt blir nödvändigt. Williams tror att litteraturhistoriens framtid och 
förnyelse ligger i att gå bortom begränsningar och istället uppmärksamma så många aspekter 
av litteraturen som någonsin är möjlig. Kanske blir det så att flera typer av litterära 
handböcker måste börja samexistera, det vill säga att flera kanon kan växa fram. Texterna 
kunde också sättas in i ett gemensamt sammanhang utan att hållas isär av till exempel kön. En 
uppgift för framtidens litteraturhistorier blir att just integrera genusperspektivet. Det måste 
vara möjligt att förändra och förnya värderingar och förhållningssätt.  
 
Williams efterlyser också ett mindre hierarkiskt synsätt. Rangordningstänkandet måste bort 
och istället ersättas av ett mångfasetterat synsätt med en dialog mellan olika forskares 
inriktningar. Detta skulle kunna borga för ett nytänkande. Utopin är en litteraturhistoria där 
manliga och kvinnliga röster är likvärdiga. Till detta vill jag foga att Hirdman talar 
optimistiskt om könets likheter; förutsättningarna för upplevelser är lika hos kvinnor och män. 
Denna gemensamhet mellan könen när det gäller att förstå och tänka kan leda till 
genussystemets föränderlighet. Ju mer den intellektuella komponenten dominerar över den 
biologiska desto större möjlighet till jämlikhet. 
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Jag vill avrunda denna avslutande diskussion med några tankar kring forskning för framtiden. 
Jag har i min uppsats undersökt kanon i litteraturhistoriska översiktsverk ur ett 
genusperspektiv. Det finns även andra tänkbara grunder för diskriminering och maktutövning, 
till exempel etnicitet och klass. Vem får plats i kanon? Kerstin Ekman eller Arundhati Roy? 
Agnes von Krusenstjerna eller Moa Martinson? Inte bara det faktum att man råkar vara 
kvinna spelar in om man får tillträde till kanon, även till exempel nationalitet och  
klasstillhörighet har troligen betydelse. Ett nytt, intressant och förhoppningsvis fruktbärande 
begrepp som allt oftare gör sig gällande i akademiska sammanhang är intersektionalitet. Med 
intersektionalitet fokuseras skärningspunkten mellan olika maktordningar i samhället. Dessa 
ordningar kan ha sitt ursprung i just genus, etnicitet och klass, men även i till exempel 
sexualitet och hudfärg. Det är alltså ett tvärvetenskapligt begrepp som teoretiskt hör hemma i 
samma traditioner som bland annat postmodern feministisk teori och postkolonial teori. Det 
handlar om hur maktordningar samverkar och konstruerar varandra ömsesidigt i ett komplext 
och dynamiskt samspel. Kanske går det att ta ytterligare steg i analysen av vad som egentligen 
ryms i våra litteraturhistoriska översiktsverk med detta sätt att tänka. 
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8. Sammanfattning 
 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att ur ett genusperspektiv undersöka den kanon som 
finns i litteraturhistoriska översiktsverk för gymnasieskolan. Läromedel är betydelsefulla 
värderingsspridare eftersom de läses av många. Ambitionen är att undersöka vilken bild av 
kvinnors författande som förmedlas i de läroböcker som används idag. Min tes är att böckerna 
domineras av en manlig diskurs. Utifrån detta syfte formulerades dessa frågeställningar: 
 

- Hur presenteras författande kvinnor; deras förutsättningar och villkor för skrivande? 
- Diskuteras kanon, det vill säga principerna för urvalet? 
- Vilket utrymme ägnas åt kvinnliga författare? 
- Vilka värderingar genomsyrar presentation och analys av kvinnliga författare? 

 
Undersökningen utgörs till väsentlig del av litteraturstudier. Den teoretiska förankringen finns 
främst i teori kring litteraturhistorieskrivning samt i genusteori. Anna Williams bok Stjärnor 
utan stjärnbilder : kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet från 
1997 är en viktig källa för diskussionen både kring litteraturhistorieskrivning och kring 
genusteori. Gunnar Hansson diskuterar i sin studie Den möjliga litteraturhistorien (1995) hur 
litteraturhistoria skrivs och vilka problem som finns med urval och värdeneutralitet. När det 
gäller genusteori är Yvonne Hirdmans idéer kring genussystemet en utgångspunkt. Det finns 
ingen omfattande forskning kring läromedel i litteraturhistoria för gymnasieskolan. Tre 
avhandlingar har skrivits i ämnet, men ingen av dem har ett renodlat genusperspektiv. I 
teoriavsnittet ingår även en presentation av tre centrala begrepp för undersökningen: kanon, 
litterära fält och litterär värdering.  
 
Tanken med uppsatsen är att undersöka de mest spridda litteraturhistoriska översiktsverken i 
dagens gymnasieskola. Ur populationen på 502 kommunala gymnasieskolor valdes 22 
stycken ut slumpmässigt. Skolornas ämnesansvariga i svenska kontaktades per mail. Urvalet 
kom att bli 17 skolor. Det tre mest använda verken visar sig vara: Litteraturorientering 
(1977), Svenska timmar (1991, rev. 1999) samt Dikten och vi (1987). 
 
För att göra bilden så rik och nyanserad som möjligt undersöks verken både med kvalitativ 
och kvantitativ metod. Med den kvantitativa metoden går det att objektivt visa hur mycket 
utrymme kvinnor får i förhållande till män. Följande fyra kvantitativa mått används: hur 
många är de kvinnliga författarskapen, hur stort utrymme får de kvinnliga författarna, i vilken 
utsträckning lyfts kvinnliga författare fram genom egna rubriker i innehållsförteckningar, hur 
mycket utrymme får Selma Lagerlöf i förhållande till August Strindberg.  
 
Jämlikhet vad gäller utrymme räcker inte. Marginalisering och diskriminering kan verkställas 
på andra sätt. Därför undersöks materialet även med hjälp av kvalitativ metod. En närläsning 
av texterna om kvinnor i de tre läromedlen genomförs med hjälp av diskursanalys och 
genusteori. Med diskursanalys går det att undersöka förhållandet mellan olika diskurser, i 
detta fall mellan en manlig och en kvinnlig. Diskursanalys används ofta för att hantera 
maktfrågor där den ena diskursen tenderar att vinna över den andra och dominera den. I 
föreliggande uppsats handlade det om könsmakt. Bergström och Boréus (2002) gav viktiga 
insikter i text- och diskursanalys. De genusteorietiska redskapen för analysen hämtas hos 
Yvonne Hirdman. Hirdman talar om ett genussystem som bygger på två ordningar: hierarki 
och dikotomi. Hierarki handlar om att mannen är den norm kring vilket allt kretsar och 
dikotomi handlar om särskiljande, manligt och kvinnligt ska inte blandas.  
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Med hjälp av dessa teoretiska infallsvinklar och metodologiska redskap avses med  
undersökningen att ge en bild av hur väl spridda läromedel i litteraturhistoria för gymnasiet 
beskriver, värderar och behandlar kvinnliga författarskap. Innan presentationen av själva 
resultatet görs en kort genomgång av de yttre ramar som styr litteraturhistorieundervisningen i 
gymnasieskolan. Det handlar om två officiella styrdokument: skollag och läroplan. Det görs 
även en beskrivning av ämnet svenska och dess olika kurser, varav litteraturhistoria är en. 
Anledningen till denna redovisning är att visa vilka värderingar som är tänkta att genomsyra 
undervisningen i litteraturhistoria. Som väntat talas det om demokrati och humanism. Det slås 
fast att skolan medvetet ska främja jämställdhet mellan könen. 
 
Resultatet av undersökningen och granskningen av de tre utvalda verken är uppdelad i fyra 
delar.  
 
Först studeras hur villkoren för kvinnligt författarskap genom tiderna behandlas. Kvinnors 
skrivande och deras villkor för författande diskuteras mycket knapphändigt. Det konstateras 
att kvinnor har haft begränsade möjligheter att ta sig in i den litterära sfären, bland annat 
genom bristande möjligheter till utbildning. Ordet feminism nämns mycket sällan och i 
Svenska timmar från 90-talet presenteras vare sig Fredrika Bremer eller Simone de Beauvoir.  
 
Därefter undersöks huruvida författarna till de tre läromedlen diskuterade gjorda urval av 
författare och verk. Gunnar Hansson menar att författare till litteraturhistoriska översiktsverk 
oundvikligen måste besluta sig för vad som ska finnas med och vad som ska hamna utanför. 
Med andra ord blir varje litteraturhistoria någons subjektiva konstruktion. Därför är det viktigt 
att lyfta fram vilka värderingar och tankar som styr urvalet och framför allt att inte ge ett sken 
av att litteraturhistorieboken är objektiv och allmängiltig. I materialet finns just inga 
diskussioner kring urvalsprinciperna. Det konstateras kortfattat att det är svårt att återge 
litteraturhistoria och svårt att veta vad som kommer att få bestående värde. Det är 
anmärkningsvärt att Svenska timmar inte diskuterar sitt urval med tanke på att det är 
okonventionellt. Några resonemang kring varför kvinnorna är så underrepresenterade finns 
överhuvudtaget inte.  
 
Den tredje delen av granskningen utgörs av den kvantitativa analysen. Med hjälp av de 
ovannämnda kvantitativa måtten går det att visa att kvinnorna är få och att de får ett mycket 
begränsat utrymme. En sammanslagning visar att av totalt 717 författare är 118 kvinnor och 
av totalt 1126 sidor handlar 75 om kvinnor. Siffermaterialet visar dock att kvinnorna får större 
utrymme med tiden.  
 
Anna Williams säger att man inte kan nöja sig med jämlikhet när det gäller utrymme. 
Diskriminering och marginalisering kan verkställas även på andra sätt, därav den fjärde delen 
av granskningen. Här görs en kvalitativ närläsning av de 118 porträtt av författande kvinnor 
som tillsammans får 75 sidor. Genomgången fokuseras på vad som sägs och inte sägs om 
kvinnliga författare och deras skrivande. Ledstjärnor i analysen är Yvonne Hirdmans två 
genusteoretiska begrepp dikotomi och hierarki. Mycket gott sägs om kvinnors författarskap. 
När de väl omskrivs är det i positiva ordalag. Det finns inga nedlåtande eller förklenande 
formuleringar. Däremot finns det många uttryck för hierarki - den manliga normens logik. Det 
vanligaste uttrycket är att kvinnor bedöms och jämförs mot bakgrund av det som män skrivit. 
Ett annat vanligt uttryck för den manliga normens logik är att kvinnors relationer till män är 
viktiga att diskutera, men inte det omvända. Det finns även många uttryck för dikotomi eller 
särskiljandets logik. Vanligt är att författarinnor föses ihop och behandlas som ett kollektiv 
vid sidan av, gärna under rubriker som talar om att det handlar om skrivande kvinnor. Vid 
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närläsningen konstateras att kvinnor inte alls bara skriver om kvinnors världar och 
erfarenheter, något som sägs vara en förklaring till att den mansdominerade 
litteraturforskningen inte bryr sig om eller förstår sig på kvinnliga författare. Kvinnorna i de 
tre aktuella verken skriver om allmängiltiga saker som frihet, åsiktsförföljelse, indoktrinering, 
människors väg till mognad och andens oförstörbarhet. Sedan återstår alla dessa kvinnor som 
överhuvudtaget inte omnämns, en raffinerad härskarstrategi. När författarinnor som Sigrid 
Undset och Birgitta Trotzig förbises går det inte att hävda att det inte finns några kvinnor att 
presentera.  
 
Resultatet är entydigt. De litteraturhistoriska översiktsverk som används i 
gymnasieutbildningen är av manligt kön. Verken ger en mycket skev bild av kvinnligt 
skrivande. Det snåla utrymmet är ett bevis på detta, ett annat bevis är tystnaden med vilken 
många stora författarinnor behandlas. Kvinnorna som ändå finns med har en undanskuffad 
ställning och presentationerna innehåller många uttryck för marginalisering. Kvinnor måste ta 
en större plats på den litterära arenan om denna mycket väl inarbetade tradition ska kunna 
brytas och utmanas. Nu är det mannen som härskar. Här kan utbildningen inom till exempel 
gymnasieskolan spela en väsentlig roll. Därför blir också valet av läromedel centralt. Genom 
de litterära översiktverken sprids värderingar till många. Översiktsverk med den syn på 
kvinnors skrivande och kvinnliga författarskap som används idag i gymnasieskolan måste 
ersättas av verk där kvinnliga författare får sin rättmätiga plats i den allmänna 
litteraturhistorien och innan dessa nya verk finns måste kvinnans perifera ställning lyftas fram 
och diskuteras. Förhoppningsvis kommer litteraturhistorieskrivningen i framtiden att präglas 
av pluralism och därmed kommer också genussystemets skarpa gränser inom det litterära 
fältet att suddas ut. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Mail till de 22 slumpmässigt utvalda kommunala gymnasieskolorna 
 
 
Vilka litteraturhistoriska översiktsverk använder ni i undervisningen i 
litteraturhistoria?  
 
Jag heter Karin Gelin och studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. Min magisteruppsats 
handlar om de läromedel i litteraturhistoria som används inom gymnasieskolan ur ett 
genusperspektiv. Jag är intresserad av översiktsverken och inte av antologierna. 
 
För närvarande försöker jag bilda mig en uppfattning om vilka verk som används i landet. Just 
er skola har valts ut slumpmässigt bland Sveriges kommunala gymnasier. Det vore en stor 
hjälp för mig i mitt arbete om Du så fort som möjligt kan tala om vilka översiktsverk ni 
använder inklusive författare , förlag samt upplagans årtal. 
 
Skicka enklast Dina svar till min e-postadress karin.gelin@telia.com. Har Du några frågor får 
Du förstås gärna ringa 0155-21 96 41. 
 
Jag hoppas att Du har möjlighet att omgående förse mig med dessa uppgifter. 
 
Tack på förhand för värdefull hjälp! 
 
Vänliga hälsningar från 
/Karin Gelin  
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Bilaga 2 Titel och upplagans årtal på övriga litteraturhistoriska 
översiktsverk 
 
Litteraturbok 1 och 2 (1993) 
Den levande litteraturen (1995, 1999, 2002) 
Källan (1998, 2000) 
Språk, litteratur och samhälle (1997) 
Möt litteraturen (1998) 
Ekengrens svenska (2002) 
Texter och tankar (1997-98) 
Litteraturen genom tiderna (1988) 
Svenska spår (2002) 
Svenska i tiden (1999, 2002) 
Litteraturen - epoker och diktare (1993) 
Litterära vägar (1999) 
Kärnsvenska (2001) 
Litteraturens historia (1985) 
Den svenska litteraturen (1983) 
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Bilaga 3     
Kvantitativa data     
     
     
Kvinnliga författarskap        
Översiktsverken Totalt antal Antal kvinnor %  
Litteraturorientering 289 28 10  
Dikten och vi 284 41 14  
Svenska timmar 144 49 34  
Totalt för de tre verken 717 118 16  
     
     
Uppskattning av sidantal ägnade åt kvinnor      
Översiktsverken Totalt textsidantal Sidantal åt kvinnor %  
Litteraturorientering 427 14 3  
Dikten och vi 442 32 7  
Svenska timmar 257 29 11  
Totalt för de tre verken 1126 75 7  
     
     
Kvinnliga författare som lyfts fram i innehållsförteckningar      
Översiktsverken Totalt Kvinnor %  
Litteraturorientering 31 2 6  
Dikten och vi 134 18 13  
Svenska timmar 75 23 31  
Totalt för de tre verken 240 43 18  
     
     
Sidantal för Lagerlöf respektive Strindberg       
Översiktsverken Selma Lagerlöf August Strindberg    
Litteraturorientering 3 11   
Dikten och vi 4,5 7   
Svenska timmar 2,5 5   
Totalt för de tre verken 10 23   
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Bilaga 4 
 
Kapitelnamn i de tre verken 
 
Litteraturorientering 
Forntiden 
Medeltiden 
1500- och 1600-tal 
Upplysningen 
Romantiken 
Realism och naturalism 
Svensk litteratur 1830-1900 
Modern prosa  
Modern lyrik 
Modern dramatik 
Modern litteratur i tredje världen 
Svenskt 1900-tal 
 
Dikten och vi 
Ur den äldsta litteraturen 
Medeltiden 
Renässans, barock och klassicism 
Upplysning och förromantik 
Romantiken 
Realismens tid 
Naturalism, nittital och sekelslut 
Borgerlig och proletär diktning 
Modernismen 
Verklighet och dröm efter 1945 
 
Svenska timmar 
Antikens Grekland 
Medeltiden 
Nordisk forntid och medeltid 
Renässans och klassicism 
Upplysningen 
På Bellmans och Lenngrens tid 
Från romantik till realism 
Svensk 1800-talslitteratur 
Modernisterna 
Svensk arbetarlitteratur 
Krigens 1900-tal 
Vispoesi och rocklyrik 
Från Fogelström till Skantze 
Från jordens alla hörn 
Mord, magi och nutidsromantik  
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Bilaga 5 
 
Kvinnor som lyfts fram i innehållsförteckningarna i de tre verken 
 
Litteraturorientering 
Selma Lagerlöf  
Moa Martinson 
 
Dikten och vi 
Den heliga Birgitta 
Anna Maria Lenngren 
Charlotte Brontë 
Fredrika Bremer 
Victoria Benedictsson 
Selma Lagerlöf 
Elin Wägner 
Agnes von Krusenstjerna 
Karen Blixen 
Sigrid Undset 
Cora Sandel 
Moa Martinson 
Virginia Woolf 
Edith Södergran 
Karin Boye 
Doris Lessing 
Sara Lidman 
Kerstin Ekman 
 
Svenska timmar 
Sapfo 
Den heliga Birgitta 
Anna Maria Lenngren 
Selma Lagerlöf 
Karin Boye 
Moa Martinson 
 
I kapitlet ”Från Fogelström till Skantze” finns 11 av de 23: 
Sara Lidman 
Kerstin Thorvall, Inger Alfvén, Märta Tikkanen 
Kerstin Ekman 
Kristina Lugn 
Marianne Fredriksson 
Bodil Malmsten 
Inger Edelfeldt 
Anna-Karin Palm 
Louise Boije af Gennäs 
 
I kapitlet ”Från jordens alla hörn”: 
Hong Ying 
Arundhati Roy 
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Isabel Allende, Laura Esquivel 
Donna Tartt 
Buchi Emecheta  
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Bilaga 6 
 
Kvinnliga författarskap i Litteraturorientering 
 
Jane Austen   s 205 
Gunnel Beckman  s 360 
Harriet Beecher-Stowe  s 213 
Victoria Benedictsson  s 233 (pseudonym Ernst Ahlgren) 
Den heliga Birgitta  s 81 
Karin Boye   s 401 
Fredrika Bremer  s 232 
Anne Brontë    s 205 
Charlotte Brontë   s 205 
Emily Brontë   s 205 
Kerstin Ekman  s 405 
George Eliot   s 205 (pseudonym för Mary Ann Evans) 
Emilie Flygare-Carlén  s 233 
Elisabeth Gaskell  s 205 
Selma Lagerlöf  s 247 
Anne Charlotte Leffler  s 232 
Anna Maria Lenngren  s 144 
Sara Lidman   s 418 
Astrid Lindgren  s 360 
Moa Martinson  s 380 
Murasaki Shikibu   s 71 
Hedvig Charlotta Nordenflycht  s 145 
George Sand    s 205 (pseudonym för Aurore Dudevant) 
Cora Sandel   s 275 (pseudonym för Sara Fabricius) 
Sapfo    s 31 
Edith Södergran  s 389 
Elin Wägner   s 367 
Sonja Åkesson  s 406 
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Bilaga 7 
 
Kvinnliga författarskap i Dikten och vi 
 
Jane Austen   s 204 
Harriet Beecher Stowe  s 205 
Victoria Benedictsson  s 253 (pseudonym Ernst Ahlgren) 
Den heliga Birgitta  s 68 
Karen Blixen    s 316 
Karin Boye   s 394 
Fredrika Bremer  s 234, s 246 
Anne Brontë   s 194 
Charlotte Brontë  s 193 
Emily Brontë  s 194 
Simone de Beauvoir  s 410 
Madame de Sévigné  s 105 
Marguerite Duras  s 402 
Kerstin Ekman  s 426 
George Eliot    s 205 (pseudonym för Mary Ann Evans) 
Enheduanna    s 10 
Maria Gripe   s 436 
Ulla Isaksson    s 419 
Ellen Key   s 299 
Eeva Kilpi   s 442 
Agnes von Krusenstjerna   s 314 
Selma Lagerlöf  s 262 
Anna Maria Lenngren  s 146 
Doris Lessing  s 406 
Sara Lidman   s 421 
Astrid Lindgren  s 435 
Moa Martinson  s 323 
Iris Murdoch   s 402 
Hedvig Charlotta Nordenflycht  s 141 
George Sand      s 205 (pseudonym för Aurore Dudevant) 
Cora Sandel   s 318 (pseudonym för Sara Fabricius)  
Sapfo   s 23 
Mary Shelley  s 167 
Amalie Skram  s 256 
Edith Södergran  s 382 
Märta Tikkanen  s 443 
Birgitta Trotzig  s 419 
Sigrid Undset  s 317 
Herbjörg Wassmo   s 402 
Virginia Woolf  s 359 
Elin Wägner   s 309 
   
Cora Sandel finns inte med i upplagan från 1987. 
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Bilaga 8 
 
Kvinnliga författarskap i Svenska timmar 
 
Inger Alfvén    s 198 
Isabel Allende  s 233 
Jean M Auel   s 253 
Maeve Binchy   s 254 
Karin Boye   s 146 
Marion Zimmer Bradley  s 253 
Agatha Christie  s 246 
Patricia Cornwell  s 250 
Christine de Pisan  s 30 
Den heliga Birgitta    s 49 
Inger Edelfeldt  s 211 
Kerstin Ekman  s 199 
Buchi Emecheta  s 236 
Laura Esquivel  s 233 
Helen Fielding  s 277 
Marianne Fredriksson    s 207 
Louise Boije af Gennäs  s 218 
Elisabeth George   s 247 
Ursula K Le Guin  s 253 
Anne Holt    s 249 
PD James   s 247 
Selma Lagerlöf  s 128 
Anna Maria Lenngren  s 90 
Sara Lidman   s 194 
Astrid Lindgren  s 252 
Kristina Lugn   s 202 
Bodil Malmsten  s 209 
Liza Marklund  s 249 
Moa Martinson  s 158 
Val McDermid  s 250 
Anna-Karin Palm  s 217 
Sara Paretsky  s 248 
Ellis Peters   s 247 
Rosamunde Pilcher  s 254 
Ruth Rendell   s 247 
Arundhati Roy  s 232 
Sapfo   s 17 
Dorothy Sayers  s 247 
Mary Shelley  s 98 
Maj Sjöwall   s 248 
Edith Södergran  s 142 
Donna Tartt   s 235 
Kerstin Thorvall  s 197 
Märta Tikkanen  s 199 
Joanna Trollope  s 254 
Minette Walters  s 247 
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Mary Wollstonecraft  s 82 
Hong Ying   s 224 
Margaret Yorke  s 247 
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Bilaga 9 
 
Presentationer av kvinnliga författarskap i Litteraturorientering 
 
3 sidor (s 247f) 
 
Selma Lagerlöf (1858-1940) har en egen rubrik i innehållsförteckningen och hennes 
författarskap avhandlas på tre sidor. Texten handlar om hennes uppväxt, hennes utbildning till 
lärarinna och hur hon började skriva. Stilen i Gösta Berlings saga sägs vara romantisk och 
fantasifull. Romanen beskrivs både som en hyllning till bekymmersfri livsglädje och som ett 
fördömande av lättja. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige presenteras som en 
läsebok och vi får veta att den var ett beställningsverk. Jerusalem sägs handla om en märklig 
emigration där de fattiga dalabönderna slits mellan den religiösa kallelsen och plikten att 
bruka sin jord. Lagerlöf sägs skriva om märkliga, sammansatta människor och säregna 
händelser. Som exempel ges Kejsaren i Portugallien. Lagerlöfs gestalter sägs ofta uppleva det 
godas makt och förändras av uppoffrande kärlek som i En herrgårdssägen. I Körkarlen är ett 
övernaturligt inslag starkt. Vi får också veta att Selma Lagerlöf är en uppskattad författarinna 
och att hennes berättelser översattes till många språk och filmades i flera länder. Hon tjänade 
mycket pengar och kunde köpa sin fädernegård Mårbacka. 1909 fick hon Nobelpriset i 
litteratur. Litteraturorientering förklarar hennes berömdhet med att hon är en skicklig 
berättare, skriver enkelt, naivt, men spännande och fantasifullt.  
 
1 sida (s 380f) 
 
Moa Martinson (1890-1964) har liksom Lagerlöf en egen rubrik i innehållsförteckningen, 
men ägnas inte alls lika mycket utrymme. Inledningsvis refereras Martinsons egna ord om 
hennes långa, svåra väg till författarskapet efter en hård uppväxt och ett tragiskt första 
äktenskap. Det berättas att hon under 30-talet var gift med Harry Martinson. Först i 40-
årsåldern debuterade hon som författare. Sedan följde 20 verk. Mest känd är enligt 
Litteraturorientering den självbiografiska trilogin med Mor gifter sig, Kyrkbröllop och 
Kungens rosor. Martinson jämförs med Gorkij och Andersen Nexö som också realistiskt, 
frodigt och medryckande berättar om livet på samhällets botten. Huvudpersonerna i 
Martinsons böcker är kvinnor. Enligt Litteraturorientering är hon proletärkvinnans stora 
skildrare i svensk litteratur. Hon hyllar de starka kvinnorna som håller ihop hemmet när 
mannen slarvar. 
 
1 sida (s 81) 
 
Den heliga Birgitta (1303-1373) ägnas en hel sida, men då främst som den svenska 
medeltidens mest kända personlighet. Hennes uppenbarelser sägs främst vara religiösa 
dokument, men även stor litteratur präglad av fantasi, inlevelser och uttrycksfullhet som kan 
mäta sig med Dantes Inferno. Förutom tre bilder finns även tre långa citat ur uppenbarelserna. 
 
1 sida (s 418 och s 420) 
 
Sara Lidman (f 1923) ägnas nästan en hel sida under rubriken ”Provinsialism...”. Främst 
diskuteras hennes debutroman Tjärdalen. Hela intrigen refereras. Romanen sägs handla om 
hur svårt det är att visa solidaritet och mänsklighet och hur lätt det är att smita undan sitt 
personliga ansvar. Tjärdalen utspelas i provinsiell miljö bland människor som inte har ett 
intellektuellt språk. Lidman låter dem tala sitt eget språk. Hela historien berättas utifrån 
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byskvallret. Lidman själv som författarinna är väl dold. Sara Lidman sägs vara en av 
förnyarna i 1900-talets svenska prosakonst. Med sin berättarteknik kommer hon en ordfattig 
och svårfångad verklighet in på livet. Det nämns också att Sara Lidmans Gruva bygger på 
inspelade intervjuer med gruvarbetare. Hon bearbetar materialet väsentligt, men i botten finns 
ett dokumentärt stoff. 
 
1 sida (s 389f) 
 
Under rubriken ”Nyskapare i öster” presenteras Edith Södergran (1892-1923). På den dryga 
sidan där hon diskuteras citeras delar ur tre av hennes dikter. Hennes poesi sägs återge 
stämningslägen och handla om människans längtan och drömmar. Liksom Lagerkvist målar 
hon ”ett själens landskap”. Vi lär oss att Södergran växte upp i ett medelsklasshem i 
Petersburg. Redan som ung blev hon lungsjuk och tillbringade långa perioder på sanatorier. 
Hennes modersmål var svenska men hon behärskade även ryska, tyska och franska. Hon var 
bevandrad i tidens lyrik, främst symbolisternas och expressionisternas. I sin andra diktsamling 
kommenterar hon själv sin lyrik. Hon skriver att hon kommit underfund med att hon bara kan 
skapa poesi under full frihet på bekostnad av rytmen och när det gäller innehållet följer hon 
sin instinkt. Det är enligt Litteraturorientering en träffande beskrivning av hennes diktande. 
Nyckelorden är frihet och instinkt och hon sägs skriva en vers med fri rytm där bildspråket är 
omedelbart och intuitivt. Södergrans sjukdom präglade hennes liv och hennes poesi. Hon 
diktade mycket om döden, men också om livsbejakelse. Andra teman var enligt 
Litteraturorientering depression och extas, resignation och självhävdelse. 
 
0,5 sida (s 401) 
 
I avsnittet ”Modernister och traditionalister” har Karin Boye (1900-1941) ett eget 
underavsnitt vid sidan av Ekelund, Gullberg och Ferlin. Här berättas att Karin Boye var 
vänsterradikal och tillhörde gruppen kring tidskriften Clarté. Hon skrev även i flera andra 
kulturella tidskrifter. Enligt Litteraturorientering påverkades hon av den moderna europeiska 
lyriken. Psykoanalys intresserade henne och hennes dikter handlar ofta om konflikter i 
personligheten; om viljan att leva och längtan efter döden, om moral och begär. Inledningen 
till dikten Min hud är full av fjärilar citeras. Framtidsromanen Kallocain ägnas ett helt stycke. 
Den sägs handla om en diktaturstat där kontroll, propaganda och indoktrinering likriktar 
befolkningen. Bakgrunden beskrivs vara likriktningstendenserna och åsiktsförföljelserna i 
Sovjet och Nazityskland. 
 
0,5 sida (s 275) 
 
Under huvudrubriken ”Några nordiska romanförfattare” får den norska författarinnan Cora 
Sandel (1880-1974) (pseudonym för Sara Fabric ius) en egen underrubrik vid sidan av 
Andersen Nexö, Laxness och Hamsun. Hon ägnas en trefjärdedels sida som inleds med en 
beskrivning av hennes uppväxt och om den delvis självbiografiska romanserien om Alberte. 
Sedan följer en diskussion om Kranes konditori, enligt Litteraturorientering hennes mest 
kända verk. Romanen handlar om en livstrött, alkoholiserad sömmerska som i två dagar sitter 
på konditoriet och samtalar med en vilsen diversearbetare. Detta orsakar skandal i det 
småborgerliga samhället. Men det intressanta är inte intrigen utan berättartekniken. Boken är 
sceniskt uppbyggd. Dialogen är viktig. Spänningen hålls uppe med hjälp av sortier och entréer 
på konditoriet. Intressant är också enligt Litteraturorientering att historien förmedlas genom 
ägarinnan och servitriserna. Romanen är typiskt sandelsk med förmågan att berätta med små 
medel.  
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0,5 sida (s 31)  
 
En naturdikt av Sapfo (f ca 600 f Kr) återges i Litteraturorientering. Den skrevs redan 600 f 
Kr, vilket sägs vara anmärkningsvärt med tanke på att den grekiska kvinnan vid den här tiden 
hade en mycket underordnad ställning i samhälls- och kulturlivet. Här beskrivs hur Sapfo 
hade en internatskola på Lesbos där hon undervisade högreståndsflickor i poesi, dans och 
musik. Lyriken användes ofta i undervisningen eller var avskedsgåvor till eleverna. Sapfos 
verksamhet tros ha varit uppskattad. 
 
2 sidor (s 232-233) 
 
Ett uppslag ägnas åt 1800-talets svenska kvinnorörelse. Det är ett bildcollage med väl 
utbyggda bildtexter. I dessa korta texter nämns: Fredrika Bremer (1801-1865), Anne 
Charlotte Leffler (1849-1892), Emilie Flygare-Carlén (1807-1892) och Victoria 
Benedictsson (1850-1888) (pseudonym Ernst Ahlgren). Om Fredrika Bremer sägs att hon är 
kvinnorörelsens första stora namn. Romanen Hertha (som givit namn åt Fredrika Bremer-
förbundets tidskrift) handlar om en ung kvinna som kämpar för rätt till utbildning och 
ekonomisk likställighet. Romanen och debatten kring den påverkade den svenska kvinnans 
ställning. Fredrika Bremer skrev även reseskildringar, till exempel Hemmen i den Nya världen 
där hon skildrar upplevelser under en resa i USA. Om Anne Charlotte Leffler berättas att hon 
skrev realistiska noveller om vardagslivet. I pjäsen Sanna kvinnor skildras med satir en 
hustruförtryckare. Emilie Flygare-Carlén skildrar i sina realistiska romaner folklivet i 
Bohusläns skärgård ibland annat Ett köpmanshus i skärgården. Där berättas om ohederlighet, 
smuggling och brott. Victoria Benedictsson tillhörde 80-talisterna och publicerade bland annat 
naturalistiska folklivsberättelser samlade i Från Skåne. I romanerna Pengarna och Fru 
Marianne skildrar hon kvinnorollen. 
 
1 sida (s 144) och 0,5 sida (s 145) 
 
Anna Maria Lenngren (1754-1817) och Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) 
avhandlas under en gemensam rubrik som 1700-talets viktigaste svenska kvinnliga 
författarinnor. Om Lenngren berättas att hon var gift med en tidningsman och fick på så sätt 
möjlighet att skriva artiklar, kåserier och dikter i Stockholms Posten. Hennes alster sägs ha 
varit mycket populära. Hon skrev anonymt och hennes dikter kom ut i bokform först efter 
hennes död. Lenngren var välutbildad, vilket var ovanligt på den här tiden. Redan tidigt 
hävdade hon kvinnans rätt till en utbildning jämställd med mannens. Fast enligt 
Litteraturorientering var hon var ingen kvinnosakskvinna. Tvärtom ansåg hon att kvinnans 
främsta roll är den goda husmoderns. Men de sociala orättvisorna upprörde henne och hon 
verkade för större jämlikhet i samhället. Hon var dock inte någon idédiktare utan mer en 
satiriker. Den mest kända av hennes adelssatirer heter Grevinnans besök. Fyra av Lenngrens 
verks citeras i Litteraturorientering. Även Nordenflycht citeras med några rader ur Till en 
hyacint där hon biktar sina innersta känslor och berättar om en bitter kärleksupplevelse. Enligt 
Litteraturorientering spelade Nordenflycht stor roll för vår lyrik eftersom hon höll litterära 
salonger i sitt hem då poesi diskuterades i en krets av unga skalder. De utgav tillsammans 
Våra försök, några samlingsvolymer med lyrik. 
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1 sida (s 205) 
 
På sidan 205 presenteras sju av de 28 kvinnliga författarskapen: Jane Austen (1775-1817), 
Anne Brontë (1820-1849), Charlotte Brontë (1816-1855), Emily Brontë (1818-1848), 
Aurore Dudevant (1804-1876) (pseudonym George Sand), Mary Ann Evans  (1819-1880) 
(pseudonym George Eliot) och Elisabeth Gaskell (1810-1865). Det första stycket av sex 
handlar om Elisabeth Gaskell som därmed får det största utrymmet av de sju. Hon skrev en av 
de första proletärromanerna i mitten av 1800-talet och var därmed en av realismens 
förgrundsgestalter. Vi får veta att hon beundrades av Marx och Dickens. Ändå är det få som 
känner till hennes författarskap konstaterar Litteraturorientering. De följande tre styckena 
ägnas åt kvinnliga författares villkor under 1800-talet. Sedan följer ett stycke om fem rader 
där den franska författarinnan Aurore Dudevant presenteras. Hon beskrivs som radikal i sin 
syn på äktenskapet och kärleken. Hon skriver även om småfolkets liv och tillhör liksom 
Elisabeth Gaskell de första realistiska berättarna. Resten av sidan 205 ägnas åt Englands 
1800-tals författarinnor Jane Austen, systrarna Brontë och Mary Ann Evans. Jane Austen 
skrev familjeromaner med motiv från lantadeln. Systrarna Brontë skriver om kvinnor. 
Landsbygden är miljön. Naturen och kärleken skildras i romantisk anda. Mary Ann Evans 
skrev realistiska, konfliktladdade idéromaner om medelklassen på landsbygden. 
 
Resterande kvinnor får endast några rader. 
 
(s 367 f) 
 
Tiotalisternas romaner sägs vara rappt och underhållande skrivna och de hade en stor publik. 
Många av dessa författare var journalister, bland dem Elin Wägner (1882-1949). I sina 
romaner berättar hon om yrkesarbetande kvinnor. Hon skildrar den svenska kvinnorörelsen 
vid en tid då kravet på kvinnlig rösträtt blev allt starkare. Wägners främsta roman Åsa-Hanna 
handlar dock inte om den medvetna storstadskvinnan utan om den unga Åsa-Hanna i Småland 
som tvingas gifta sig med en kriminellt belastad man som hon inte älskar. Ska hon vara 
solidarisk, hålla ihop familjen och försöka få mannen att bättra sig eller ska hon berätta om 
mannens brott? 
 
(s 360) 
 
Våra svenska barn- och ungdomsboksförfattare Astrid Lindgren (1907-2002) och Gunnel 
Beckman (1910-2003) presenteras i det inledande uppslaget om ”Svenskt 1900-tal” i något 
som kan liknas vid en fyllig bildtext. 1900-talet sägs vara barnbokens århundrade. Här 
beskrivs hur en ny typ av barn- och ungdomsböcker börjar skrivas. Böcker som inte är 
moraliserande utan som tar upp aktuella problem och handlar om barnen själva. Den 
litteraturen representeras av Lindgren och Beckman. 
 
(s 405) 
 
Om Kerstin Ekman (f 1933) får vi veta att hon under 70-talet vid sidan av andra författare 
lockades av den historiska romanen och att hon påbörjat en serie om arbetarkvinnor i trakten 
kring Katrineholm vid sekelskiftet. När Litteraturorientering skrivs har två delar kommit ut: 
Häxringarna och Springkällan. 
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(s 406) 
 
Lyriken i efterkrigstidens Sverige sägs vara mångskiftande och olikartad. 60-talisten Sonja 
Åkessons  (1926-1977) lyrik beskrivs som vardaglig och öppen och kontrasteras mot bernt 
eriksson som beskrivs som svårfångad och sluten. Dikten som börjar med strofen ”Jag lever 
ett lugnt liv” får representera Åkessons poesi.  
 
(s 213) 
 
Harriet Beecher-Stowe  (1811-1896) presenteras i avsnittet om ”Amerikansk realism”. 
Hennes Onkel Toms stuga sägs vara en berömd bok som gick som följetong och väckte 
oerhörd debatt. 
 
(s 71) 
 
Murasaki Shikibu sägs vara en erkänd japansk prosaförfattarinna som levde vid det 
kejserliga hovet på 1000-talet. Hon skrev Berättelsen om Genji som handlar om prins Genjis 
äventyr. 
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Bilaga 10 
 
Presentationer av kvinnliga författarskap i Dikten och vi 
 
4,5 sidor (s 262ff) 
 
Selma Lagerlöf (1858-1940) är den kvinnliga författarinna som får det utan jämförelse 
största utrymmet i Dikten och vi. Hon har en egen rubrik i kapitlet ”Svenskt nittital”. 
Inledningsvis berättas att hon 1909 som första svensk och första kvinna får nobelpriset i 
litteratur. Sin inspiration hämtade hon hos Tegnér, Runeberg och H C Andersen och även i 
den värmländska berättartraditionen. Vid sidan av Vilhelm Moberg sägs Lagerlöf vara vår 
litteraturs största epiker. Hon skriver enligt Dikten och vi personligt och genomtänkt. Lagerlöf 
växer upp i bruksmiljö och utbildar sig till lärarinna. Eftersom hon var halt kände hon sig ful 
och utanför och blev en iakttagare. Gösta Berlings saga diskuteras ingående. Den sägs vara 
skriven utan tanke på litterära mönster och kännetecknas av en rytmisk prosa. Mot varandra 
står å ena sidan glädje, fest och skönhet och andra sidan arbete, ansvar och plikt. I hennes 
romaner kan kärlek, ödmjukhet och barmhärtighet segra över det onda. Hon framställs som 
förnuftig, anspråkslös, vardaglig och blek utan vare sig politisk eller religiös övertygelse. 
Trots sin anspråkslöshet skildrar hon märkliga händelser och märkliga personer. Två av en 
hennes romaner handlar om sinnessjukdom; En herrgårdssägen och Kejsaren av 
Portugallien. I romanerna Jerusalem I och II är motivet pliktkollisioner. Med dessa två 
romaner blir Lagerlöf en internationellt erkänd författare. Legender och Kristuslegender med 
inspiration från medeltida legender får läsare världen över. Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige var skriven på uppdrag av det svenska skolväsendet, men blev en av vårt lands 
mest översatta verk vid sidan av Astrid Lindgrens böcker. Romanen har både filmats och 
gjorts till opera. Även Körkarlen och Gösta Berlings saga har filmats. Vid några tillfällen tar 
Selma Lagerlöf ställning för fred och kvinnans jämställdhet.  
 
2,5 sida (s 382ff) 
 
Edith Södergran (1892-1923) beskrivs som den lyriska modernismens stora 
förgrundsgestalt. När hon 1916 debuterar med Dikter samma år och Pär Lagerkvists Ångest 
kommer ut är det ett märkesår i den svenskspråkiga modernismen. De två sägs företräda en ny 
sorts lyrik som hyllar frihet för den poetiska skaparkraften. Publiken var inte alltid mogen för 
nymodigheterna. Diktsamlingarna recenserades sparsamt och ibland drevs det till och med 
med dem. Södergrans uppväxt beskrivs. Hon var mycket språkkunnig. Hennes sjukdom 
skapade både en närhet till döden och kärlek till livet. Dagen svalnar sägs vara hennes mest 
kända dikt, den har expressionistisk karaktär och är förmodligen ett resultat av en 
kärleksförbindelse som slutar olyckligt. I Dikten och vi analyseras dikten på knappt en sida. 
Jungfrumotivet återkommer ofta i Södergrans dikter som ett uttryck för kvinnans 
självständighet och vägran till underkastelse. Ett exempel är Vierge moderne. Diktsamlingen 
Septemberlyran nämns, liksom dikterna Världen badar i blod, Månen och Landet som icke är. 
Hon var tsarfientlig, men revolutionen innebar fattigdom för Södergran. Hon kom även i 
kontakt med finska inbördeskriget. Södergran sägs vara inspirerad av Nietzsche. Våldet är en 
renande handling och som nödvändigt för att Gud ska leva. Krig, smärta och förströelse är 
livsbejakande krafter. Södergrans senare lyrik har kosmiska visioner. När döden nalkas tröstar 
hon sig med Nya testamentet. 
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2 sidor (s 394ff) 
 
Karin Boye (1900-1941) hör till modernisterna. Presentationen inleds med den dikt som 
Hjalmar Gullberg tillägnar henne efter självmordet. Hon beskrivs som konfliktfylld vilket 
också exemplifieras med dikten Sköldmön som är både en kärleks- och en kampdikt. Boye var 
lesbisk. Bekännelsedikten Jag vill möta… ur samlingen Härdarna diskuteras och citeras. Ett 
centralt tema hos Boye är växandet som ofta gestaltas av trädet. Boye var inspirerad av 
Nietzsche. Det märks till exempel i dikten I rörelse. Boye var med i den vänsterorienterade 
rörelsen Clarté. I För trädets skull sägs Boyes modernism särskilt framträdande. Kritikerna 
gillade den inte, men idag sägs den vara en av den svenska lyrikens viktigaste. I denna 
samling ingår hennes kanske mest älskade dikt Ja visst gör det ont. I Dikten och vi analyseras 
den med några rader. Bön till solen är en bön och trosbekännelse och analyseras även den med 
några rader. Att vara rakryggad är också centralt hos Boye. Karin Boye skrev flera prosaverk. 
Mest läst är Kallocain, en framtidsvision om staters kontrollsystem. Denna roman sägs ha 
släktskap med Kafkas verk. Kallocain jämförs med Alex Huxleys Du sköna nya värld och 
George Orwells 1984. 
 
2 sidor (s 323ff) 
 
I kapitlet ”Arbetardiktare” har Moa Martinson (1890-1964) en egen rubrik. Inledningsvis 
konstateras att hon beundrade Martin Andersen Nexö. Hennes liv beskrivs ingående. Hon var 
född utom äktenskapet av en fattig textilarbeterska. Hennes liv kantades av fattigdom, barn, 
kristid och försupna karlar. Moa Martinson publicerades första gången i kvinnotidningen 
Tidevarvet . Angående giftermålet med Harry konstateras att det är omöjligt att uttala sig om 
vem som betytt mest för vem konstnärligt sett. De skrev var för sig men läste varandras alster. 
Säkerligen har stimulansen varit ömsesidig. Martinson debuterade sent. Hon hade inte haft 
möjlighet att skriva tidigare. Hennes första roman är Kvinnor och äppelträd. Mor gifter sig 
antas beskriva hennes uppväxt och diskuteras ingående i Dikten och vi. Språket sägs vara 
direkt och impressionistiskt. Romanen är komponerad på ett säreget sätt. Scener med badande 
kvinnor laddade med sexuell symbolik förekom hos livsdyrkare som Artur Lundkvist och 
Harry Martinson. Dikten och vi menar att det är intressant att även kvinnan Moa Martinson 
använder detta motiv om än med lite annorlunda utformning. Istället för unga kvinnor som 
renar sina kroppar är det kvinnor i femtioårsåldern som skildras. Det sensuella finns där ändå. 
En annan scen som Dikten och vi väljer att återge är när en av huvudpersonerna ensam på 
natten i den torftiga stugan övergiven av sin man utan möjlighet att få hjälp föder. Under 
rubriken ”Omistlig kvinnohistoria” berättar Dikten och vi att Moa Martinson skildrar en hård 
verklighet, men utan att bli sentimental och utan att hemfalla åt ”överdrivna effekter som 
impulsgivaren Andersen Nexö”. Trots att hon skildrar elände är det även med ljusa färger, 
humor och berättarglädje. Kvinnogemenskapen hör till det ljusa och Martinsons böcker är 
fyllda av handlingskraftiga kvinnor. Bland arbetarförfattarna sägs Moa Martinson vara den 
enda betydande kvinnan. Hennes författarskap är som rubriken säger ett stycke omistlig 
kvinnohistoria bevarat för eftervärlden. Hon skriver med en övertygelse som inte de manliga 
kollegorna kunde åstadkomma. Jag möter en diktare är en självbiografisk bok som också 
nämns i Dikten och vi. 
 
2 sidor (s 234ff och s 246) 
 
För Fredrika Bremer (1801-1865) var kvinnans ställning i samhället en hjärtefråga. Hon 
växte upp i ett medelklasshem och led inte någon materiell nöd. Däremot saknade hon kärlek 
och likt andra flickor handlade hennes liv om att bli gångbar på äktenskapsmarknaden. 
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Fredrika Bremers liknade sitt barndomshem vid ett fängelse. Dikten och vi konstaterar att så 
gör även Strindberg i Tjänstekvinnans son, men Bremer förmodligen med större rätt. Vi får 
veta att Bremer var utestängd från äktenskapsmarknaden på grund av sitt utseende. Hon ville 
bli sjuksköterska, men fick lära sig att miniatyrmåla. När pappan dog och Bremer var i 
trettioårsåldern fick hon större frihet och kunde ägna sig åt att skriva. Nu ger hon ut en rad 
romaner. De viktigaste enligt Dikten och vi är: Familjen H***, Presidentens döttrar, Nina, 
Grannarna och Hemmet, så kallade familjeromaner; en ny genre i Sverige, men känd ute i 
Europa genom Jane Austen, systrarna Brontë och George Sand. Personskildringarna är inte 
särskilt skarpa, med ett undantag: en generalska i Grannarna som blev en föregångare till 
Selma Lagerlöfs majorska. Bremers romaner översattes snabbt och före Strindberg är hon 
jämte den heliga Birgitta en av våra internationellt uppmärksammade författare. Fredrika 
Bremer gjorde en djärv resa till Amerika för att undersöka om kvinnans ställning var starkare 
där än i Sverige. Där träffar hon bland andra Walt Whitman som tyckte att hennes romaner 
var ”mycket intressanta”. Upplevelserna skildras i Hemmen i Den nya världen och här visar 
hon prov på sin mångsidighet. Enligt Dikten och vi är detta hennes bästa roman. Det är dock 
Hertha som haft störst betydelse och den jämförs med Almquists Det går an. I Hertha skriver  
Bremer att kvinnan måste bli myndig, få råda över sin egendom och själv välja yrke samt få 
tillträde till akademiska studier. Bremer är feminist i den mening att hon tror på kvinnans 
förmåga att tillföra samhället resurser som omvårdnad och ett känsligare samvete. Hos 
Bremer kan man också finna prov på en modernare mansroll, en man som inte är dominant 
utan demokratisk samt vek och känslig. Genom Hertha har Fredrika Bremer blivit en av den 
svenska kvinnorörelsens förgrundsgestalter.  
 
2 sidor (s 254ff) 
 
Victoria Benedictsson (1850-1888) (pseudonym Ernst Ahlgren) återfinns under avsnittet 
”Naturalismen och det moderna genombrottet”. Dikten och vi slår fast att Victoria 
Benedictsson är det andra stora namnet i svensk naturalism efter August Strindberg. Och vid 
sidan av honom är hon åttiotalets mest betydande författare. Få svenska författare har 
eftervärlden varit så nyfikna på som Benedictsson. Mycket har skrivits om henne, dock främst 
med fokus på hennes livsöde och personlighet och inte på de böcker hon skrev. Hon fick  
kämpa för sitt författande. Dikten och vi berättar att hon var god vän med Ellen Key. Hon 
hade en destruktiv men passionerad kärleksrelation med kritikern George Brandes som 
förlamar hennes skrivförmåga. Det fjärde självmordsförsöket lyckas. Strindberg bor på 
samma hotell i Köpenhamn när Benedictsson skär av sig halsen. Benedictssons författarskap 
är inte särskilt omfattande. Hon skrev endast de sista fyra åren av sitt liv: två romaner, ett par 
novellsamlingar och några ofullbordade verk. Motiven är hämtade från egna upplevelser och 
känslor. Ett exempel är novellen Förbrytarblod som kom till efter att Brandes nedgjort hennes 
skrivartalanger. Benedictsson är dock inte bara personlig det finns även något allmängiltigt. 
Hon tar sitt skrivande på stort allvar och vill göra en insats med hjälp av det. ”Arbete och 
Sanning” var hennes devis. Kerstin Ekman citeras i Dikten och vi där hon menar hur viktigt 
det var att Benedictsson gav den enkla människan en röst. Benedictsson står konstnärligt som 
högst i sina korta berättelser. Dessa finns samlade i Från Skåne och Folkliv och 
småberättelser. Romanerna Pengar och Fru Marianne har betydelse som debattinlägg och 
tidsdokument. Huvudpersonen i den senare har konstnärsdrömmar men blir gift med en äldre 
man. Den unga kvinnan går från faderns och farbroderns förmyndarskap till makens. 
Uppgörelsen har tack vare Benedictssons egna kvinnliga erfarenheter en äkthet som Ibsen inte 
når upp till i Ett dukkehjelm.  
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1,5 sida (s 68ff) 
 
Den heliga Birgitta (1303-1373) hör också till de kvinnliga författarinnor som får relativt 
stort utrymme i Dikten och vi. Hon betecknas som en centralfigur i 1300-talets svenska 
historia såväl religiöst, politiskt som litterärt. Hon är en av de märkligaste gestalterna i svensk 
diktning. Hon giftes bort tidigt, men när hon blev änka drogs hon till klosterlivet. Birgitta 
hörde till Sveriges stormannaklass och arbetade aktivt för att begränsa kungamakten. När 
Magnus Eriksson försökte stärka sin makt fick stormännen Birgittas stöd. Tidigare hade hon 
varit god vän med kungen men i uppenbarelserna framställs han som en djävulens tjänare. 
Birgitta är med och planerar ett uppror mot Magnus Eriksson. Hennes fördömanden kommer 
för lång tid att forma synen på Magnus Eriksson. Redan som barn hade hon syner, när hon 
blev änka kom de allt oftare. Hennes Uppenbarelser (Revelationes) tecknades ned och 
översattes till latin. Hennes syner ansluter sig till mönstren i den så kallade visionslitteraturen 
som var en känd genre under medeltiden. Hennes uppenbarelser är det mest omfattande 
författarskap vi äger från svensk medeltid. I sina visioner är den heliga Birgitta mer profet än 
mystiker. Hon kallar sig Kristi brud, men utan erotiska undertoner. Hon tog som sin uppgift 
att varna sin samtid och hon tillrättavisar ofta namngivna personer. Dikten och vi jämför 
Birgitta med Dante. Den heliga Birgitta är en av få svenska författare som nått världsrykte. 
Ytterligare två är kvinnor Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren. Den fjärde är August 
Strindberg som kallade den heliga Birgitta för satkärring. 
 
1,5 sida (s 146f) 
 
Anna Maria Lenngren (1754-1817) bidrog litterärt till Stockholms Posten. Tack vare 
Kellgren fokuserades det svenska litterära livet till tidningen. Lenngren var gift med den 
Kellgrens medredaktör Carl Peter Lenngren. Anna Maria Lenngren ville dock främst vara 
maka och husmor, som hon såg som sina främsta livsuppgifter. När Kellgren dog fick dock 
Lenngren fylla tomrummet efter honom och skriver hon många av de dikter som blir svenska 
klassiker. Hon skriver anonymt. Kellgren ägnade sig gärna åt högstämd förkunne lse eller 
känslans hänryckning som i Nya skapelsen. Lenngrens diktning däremot kännetecknas av 
måttfullhet och behärskning, kvick och skarpsynt. Hon rör sig i anspråkslösa genrer som 
epigram, idyll och satir. Reflexioner nämns som ett av hennes mest kända epigram. Här 
beskrivs hur Rousseaus motiv, det idylliska lantlivet influerar Lenngren. Mästerverket här är 
Den glada festen. I Pojkarne förhärligas, också i Rousseaus anda, barndomen som en idyllisk 
tid. Dikten slutar som en satir mot vuxna mäns hänsynslösa jakt på framgång. I Porträtterne 
riktar Lenngren sin satir mot adeln. I Några ord till min k. dotter ifall jag hade någon, en dikt i 
genren lärodikter, ger Lenngren råd om att dottern ska vara en ärbar, huslig fru och inte ägna 
sig så mycket åt läsning och politik. Detta har blivit mycket omdiskuterat eftersom det inte 
stämmer med senare tiders kvinnouppfattning. Många har svårt att tro att en framstående 
kvinnlig författarinna verkligen kan ha haft dessa åsikter. Anna Maria Lenngren ville inte 
framstå som författare och avvisade Svenska Akademiens uppmaning att hon skulle ge ut sina 
alster. Efter hennes död publicerades hennes man ett urval av dikter under titeln Skaldeförsök.  
 
1,5 sida (s 309ff) 
 
I Dikten och vi presenteras Elin Wägner (1882-1949) som kvinnosakskämpe och 
bygdeskildrare. Elins far var rektor, men gillade inte nymodigheter så Elin fick inte ta 
studenten. Hon avbröt sin utbildning i flickskolan och kom istället in på tidningsbanan via 
Helsingborgs-Posten. Hon flyttade till Stockholm och jobbade som redaktionssekreterare på 
tidskriften Idun samtidigt som hon frilansade på Dagens Nyheter. Romanen Norrtullsligan 
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publicerades ursprungligen son en kåseriserie i DN med berättelser om en yrkeskvinnas 
dagliga liv. Elin Wägner var en av den tidens få självförsörjande kvinnor. Romanen 
Pennskaftet handlar om en kvinnlig journalist och är ett stycke intressant samtidshistoria 
eftersom den handlar om kvinnlig rösträtt. Romanen mottogs väl av kritikerna och den 
behåller enligt Dikten och vi sin plats i den svenska litteraturhistorien, men hennes främsta 
skönlitterära prestation är romanen Åsa-Hanna, en allmogeroman. Det som gör den till en 
klassiker är dess mustiga bygdeskildring. Språket är ledigt med småländsk dialekt i 
replikerna. De romaner Wägner skrev efter Åsa-Hanna kom aldrig upp i samma klass enligt 
Dikten och vi. Men under hennes fortsatta gärning blir kampen för fred knuten till 
kvinnofrågan central. Hon fortsätter i Ellen Keys fotspår. I Väckarklockan, boken om 
kvinnornas glömda historia, smälter motiven samman. Hennes tes är att i en kvinnligt styrd 
värld finns ingen plats för krig. Hennes samtid fäste inget avseende vid boken. Hon blev 
bättre förstådd några tiotal år senare.  
 
1,5 sida (s 421f) 
 
När Sara Lidman (f 1923) debuterade med romanen Tjärdalen talade en enig kritikerkår om 
en ny författares födelse. Romansviten som Tjärdalen inledde formade nyprovinsialismen. 
Det blev inne att skriva om glesbygd och ha en folklig prägel. Dialogen hos Lidman är 
präglad av dialekt. Romanen handlar om hur byborna ska förhålla sig till byns utstötte 
missdådare. Hjortronlandet, Lidmans andra roman, handlar om hårt arbete och längtan efter 
gemenskap. Dessa böcker beskriver ett hårt liv, trots det finns det glädjeämnen och gestalterna 
beskrivs med humor och värme. Det vilar ingen allvarstyngd över romanerna. I ett par 
romaner skildrar sedan Sara Lidman rasismen i Afrika. Därefter lämnar hon prosan och 
skriver bland annat en rapportbok Samtal i Hanoi som handlar om förhållandena i krigets 
Nordvietnam. I slutet av 70-talet skriver Lidman återigen skönlitterärt. Din tjänare hör heter 
den första delen av fem i en romansvit om livet i hemsocken Jörn i slutet av 1800-talet. Denna 
storslagna krönika slutförs med romanen Järnkronan. 
 
1 sida (s 316f) 
 
Karen Blixen (1885-1962) beskrivs i Dikten och vi som en kvinna ur förnäma kretsar med 
dyra vanor. Men det fanns andra sidor hos henne. Under många år skötte hon en farm i 
Afrika. Hennes man var inget större stöd, så mycket av arbetet skötte hon själv. Hon såg 
afrikanerna som människor med en intressant kultur inte som enfaldiga arbetsdjur. Berättelsen 
om hur baronessan själv vårdade en sjuk afrikansk pojke som senare blev hennes tjänare och 
vän har blivit en legend. Hon såg till att hennes arbetsfolk fick både vård och utbildning. Livet 
på farmen har Blixen skildrat i Den afrikanska farmen. Debuten hade hon dock gjort tidigare, 
med Sju romaniska berättelser. Boken gavs ut i en amerikansk bokklubb under den manliga 
pseudonymen Isak Dinesen. Karen Blixen blev en världsberömd författare. Dock inte i sitt 
hemland Danmark där man snart tog reda på vem som dolde sig bakom pseudonymen och hon 
anklagades för koketteri, ytlighet och perversitet. Blixen ville vara en sagoberätterska, en 
modern Scheherazade. Hon sa sig ha försvurit sin själ åt djävulen – som Faust. I utbyte fick 
hon berättartalangen. 
 
1 sida (s 317) 
 
Den norska författarinnan Sigrid Undset (1882-1949) ärvde sitt intresse för historia av sin 
far. Hennes mästerverk är roman trilogin Kristin Lavransdotter, med handlingen förlagd till 
1300-talets Norge. Hennes intresse för historia och katolicism har säkerligen styrt val av 
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ämne. När Undset först försökte sig på den historiska genren blev hon refuserad. Därför blev 
debutboken en samtidsroman. Temat för Kristin Lavransdotter är konflikt mellan plikt och 
självhävdelse, uppoffring och egoism. Otillåten kärlek är central liksom längtan efter 
försoning. I Dikten och vi återges handlingen. Det som sägs fånga läsaren är skildringen av de 
moraliska konflikterna, en spännande handling och beskrivningen av livet i Norden under den 
här tiden. Det var för sina ”mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv” som hon fick 
Nobelpriset. 
 
1 sida (s 318) 
 
Cora Sandel (1880-1974) finns inte med i den första upplagan av Dikten och vi. Hon 
kämpade för sitt konstnärskap. Hon lär ha sagt att det är svårt att vara författare och ännu 
värre att vara en kvinnlig sådan. Sandel slet för att utbilda sig, först till bildkonstnär. Hon 
ansågs lovande, men gifte sig och fick barn. Hennes man var en svensk skulptör som 
emballerade sina verk i Coras målningar utan att ta någon som helst hänsyn till att dukarna 
blev skadade. Sandel hade dålig tilltro till sin egen förmåga. Så småningom uppmuntrades 
hon till att utnyttja allt det stoff hon sparat genom åren. Den mödosamma bearbetningen av 
allt material blev de tre, delvis självbiografiska böckerna om Alberte: Alberte och Jacob, Bara 
Alberte och Alberte och friheten. Romanerna skildrar Albertes väg mot författarskap. Trots 
den sena debuten hinner Sandel även ge ut flera novellsamlingar. Ett återkommande motiv är 
den förtryckta kvinnan. En annan kvinnotyp hos Sandel är manslukerskan. Den lättsinniga 
kvinnan som är farlig för andra kvinnor och deras män. 
 
1 sida (s 426f) 
 
Under en tid var Kerstin Ekman (f 1933) den enda kvinnan i Svenska Akademien. Sedan 
1989 har hon av ideella skäl dock inte deltagit i Akademiens arbete. Sin litterära bana började 
hon med att skriva deckare, men med Menedarna om Joe Hill och glesbygdsberättelsen 
Mörker och blåbärsris tar en annan typ av berättande över. Allra mest kända är de historiskt 
tillbakablickande romanerna om hemstaden Katrineholm. Dikten och vi berättar om 
handlingen i dessa fyra romaner Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och En stad av ljus. 
Det finns män i böckerna, men främst handlar det om kvinnorna; deras slit och knog under 
hundra år. På grund av sin detaljrikedom och ingående beskrivningar av den framväxande 
småstaden och av hushållets alla göromål är romanerna även av kulturhistoriskt intressanta. 
Med Rövarna i Skuleskogen kliver Ekman in i den folkliga övertrons magiska värld. Trollet 
Skord blir under sin vandring genom århundradena alltmer lik en människa. Hans erfarenheter 
speglar kulturens och samhällets utveckling från 1300-tal till 1800-tal. 
 
1 sida (s 314f) 
 
Agnes von Krusenstjernas (1894-1940) romanserie Fröknarna von Pahlen med sina sju 
delar är en släktkrönika som handlar om två kvinnor som upplever det mesta av erotik. 
Romansviten var ett av mellankrigstidens mest omdiskuterade litterära verk i Sverige. von 
Krusenstjerna tvingades till och med byta förlag eftersom Bonniers vägrade ge ut den fjärde 
delen utan strykningar och hon vägrade stryka. Man upprördes av de efter hand allt mer öppna 
erotiska skildringarna som dessutom var skrivna av en kvinna. Givetvis fanns det även de som 
tog von Krusenstjerna i försvar. Polemiken – den så kallade Krusenstjernafejden – bidrog till 
att bryta sextabut i Sverige. von Krusenstjerna vågade med andra ord utmana den borgerliga 
samhällsklass hon tillhörde. Vi får veta att hon är dotterdotterdotter till Erik Gustaf Geijer och 
systerdotter till Hugo Hamilton. Fadern umgicks i kretsarna kring drottning Sofia och Oskar 
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II. Agnes von Krusenstjerna växte upp i en högadlig, strängt religiös miljö. Hon betraktades 
som svårhanterlig och efter en psykisk kris bröt hon med sitt hem. Genombrottet skedde med 
de tre självbiografiska Tony-böckerna. Det originella i dessa böcker var den nakna skildring 
av Tonys möte med kärleken, där även driftlivet finns med. Freudianismen låg i tiden och 
påverkade säkert von Krusenstjerna.   
 
1 sida (359f) 
 
Litteraturen stod i centrum genom hela Virginia Woolfs (1882-1941) liv. Hennes far var en 
berömd kritiker och hon gifte sig med författaren Leonard Woolf. I hela sitt liv befann hon sig 
i litterära kretsar. Tillsammans med sin man startade hon ett tryckeri som skulle bli det 
berömda Hogarth Press, där bland annat T S Eliot skulle komma att ges ut. I Dikten och vi 
antas Woolf ha inspirerats av James Joyce att experimentera med den så kallade stream of 
consciousness-tekniken. I romanen Mrs Dalloway använder hon den och hanterar även 
tidsbegreppet på ett nyskapande vis. Mot fyren sägs vara en tekniskt fulländad roman och en 
av världslitteraturens stora symbolromaner. I Dikten och vi återges händelseförloppet och Mot 
fyren ges också en kortare analys. Fyren blir en bild av människans främlingsskap och 
ensamhet, ett tecken för våra drömmars mål, en fallossymbol. En religiös tolkning är också 
möjlig där fyren i alla väder leder de sjöfarande. Virginia Woolf skriver även essäer varav Ett 
eget rum är mest berömd. Den beskriver hur olika samhällets villkor ser ut för kvinnor och 
män. Hon konstaterar att om Shakespeare hade haft en syster skulle hon aldrig fått utveckla 
sin talang just därför att hon var kvinna. 
 
Dessa 16 kvinnor behandlas relativt mycket utrymme.  
 
Nu följer några kvinnliga författarskap som placerats under gemensam rubrik. 
 
1,5 sida (s 435f) 
 
Astrid Lindgren (1907-2002) och Maria Gripe  (f 1923) ryms under rubriken ”Författare för 
alla åldrar” och får tillsammans en och en halv sida. Astrid Lindgren hör till de få svenska 
författare som är internationellt kända – främst med Pippi Långstrump. Under 1900-talet har 
barn- och ungdomslitteraturen genomgått en explosionsartad utveckling när det gäller 
kvantitet. Lika viktigt är att den inte längre bara är uppfostrande, utan att den har nästan fått 
samma anseende som vuxenlitteraturen. Författare som Lindgren och Gripe har bidragit till 
detta. I flera böcker närmar sig Lindgren barn som har det svårt, till exempel i Mio, min Mio 
och Bröderna Lejonhjärta. Ett sagoinslag är närvarande i dessa böcker liksom i Ronja 
Rövardotter, en variant av Romeo och Julia med lyckligt slut. Också Maria Gripe går ibland 
över till sagans värld, till exempel i Glasblåsarns barn där handlingen växlar mellan saga och 
verklighet. Gripe har även skrivit ungdomsromaner. Agnes Cecilia – en sällsam historia visar 
hur det förgångna kan göra sig påmint i nuet för den som är mottaglig för den sortens 
fenomen. På djupet handlar boken om andens oförstörbarhet. Skuggan är en viktig symbol hos 
Gripe. Därmed anknyter hon till psykoanalytikern C G Jungs teorier om individens 
omedvetna jag. Skuggan är viktig i den så kallade Skuggserien som inleds med Skuggan över 
stenbänken och avslutas med Skugg-gömman. En stämning av gotisk romantik vilar över 
romanerna. Maria Gripes ungdomsromaner är spännande och helt utan våld, kanske en 
demonstration mot massmediernas underhållningsvåld. 
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1,5 sida (s 204f) 
 
Under rubriken ”Den banbrytande kvinnoinsatsen” ryms Jane Austen (1775-1817), George 
Eliot (pseudonym för Mary Ann Evans) (1819-1880), George Sand (pseudonym för Aurore 
Dudevant) (1804-1876) och Harriet Beecher Stowe  (1811-1896) på en och en halv sida. 
Austen skrev borgerligt realistiska romaner om unga kvinnors inte alltid raka väg in i 
äktenskap och trygg försörjning. Hon var prästdotter med ett begräsat umgänge på den 
engelska landsbygden. Hon skrev sex romaner. Den mest lästa, om än inte den bästa, är 
Stolthet och fördom. Intrigen är välspunnen och Austen är en god psykolog när hon skildrar 
människors väg till mognad. Hon skriver kvickt och humorfriskt. Hon är realistisk nog för att 
betona att enbart förälskelse räcker för ett lyckligt förhållande. En inre gemenskap och en god 
ekonomi är också viktig. Här är Jane Austen en tydlig föregångare till de stora 1800-tals 
realisterna Balzac och Dickens. George Eliot räknas som den främsta kvinnliga 
romanförfattaren under den viktorianska eran. Hon bröt tidigt med kristendomen och 
utvecklade en profant moralisk hållning som genomsyrar hennes författarskap. I Adam Bede 
angriper hon liksom Elisabeth Gaskell den sexuella dubbelmoralen. Hennes mest lästa roman 
är Silas Marner. George Sand var en produktiv romanförfattare och många av hennes böcker 
blev storsäljare. Ingen av hennes romaner har blivit någon klassiker men för 1800-talets 
diskussion om samhällsfrågor, som till exempel kvinnas rätt att utveckla sig självständigt, var 
de betydelsefulla. Hon räknas också till den franska hembygdsromanens skapare. Hennes 
rikedom delade hon villigt med sig av. Men ännu större betydelse hade hennes andliga 
generositet. Konstnärer som Musset Balzac, Liszt och Chopin var hennes vänner gav hon sitt 
intellektuella och känslomässiga stöd. Hennes slott blev ett betydelsefullt konstnärligt 
centrum i Frankrike. Harriet Beecher Stowe levde i Amerika under förhållanden som var 
vanliga för intellektuella kvinnor vid den här tiden, gift med en fattig lärare, själv lärarinna 
och ofta havande. Hon orkade dock att arbeta i en organisation som hjälpte förrymda slavar. 
Ändå fann hon tid att skriva. Onkel Toms stuga tillkom som en protest mot slaveriet. Boken 
väckte starka känslor. I vissa sydstater var den till och med farlig att äga. Den fick också 
politisk betydelse genom att skärpa motsättningarna mellan nord- och sydstater. När president 
Lincoln träffade Harriet Beecher Stowe lär han ha sagt: ”Är detta den lilla kvinnan som 
åstadkom det här stora kriget?”  
 
1 sida (s 193f) 
 
Charlotte Brontë (1816-1855) presenteras i en rubrik tillsammans med sin främsta roman 
Jane Eyre och med underrubriken ”om kvinnans likaberättigande”. Romanen Jane Eyre är 
romantisk, moralisk och osannolik och den innehåller en klart synlig synvinkel. När Mr 
Rochester, den manlige huvudpersonen, förlorar sin fysiska kraft kan han bli en jämställd part 
i äktenskapet. Dubbelheten hos kvinnan antyds också genom kontrasten hos den goda, 
oskuldsfulla Jane och den sinnessjuka hustrun, som är laddad av aggressivitet med sexuella 
undertoner. Den viktorianska läsekretsen tyckte detta att en kvinna från en fattigskola som 
inte ens var vacker gjorde anspråk på likaberättigande och krävde rätt att få uttrycka känslor 
var en oerhörd djärvhet. Charlotte växte upp tillsammans med fem syskon i en prästgård. 
Tillsammans med systrarna Emily och Anne diktade hon ihop berättelser. När de blev vuxna 
arbetade de som lärare eller guvernanter. Tillsammans gav de ut en diktsamling som ingen 
läste. 1847 gav de ut varsin roman givetvis under manliga pseudonymer. Jane Eyre gjorde 
omedelbar succé. Anne Brontës (1820-1849) roman Agnes Grey och Emily Brontës (1818-
1848) roman Svindlande höjder nergjordes av kritikerna, men så småningom kom Svindlande 
höjder att betraktas litterärt likvärdig med Jane Eyre. Charlotte skrev ytterligare några 
romaner men de nådde aldrig upp till Jane Eyre.  
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0,5 sida (405f) 
 
Doris Lessing (f 1919) presenteras som en samhällsskildrare tillsammans med Alexander 
Solsjenitsyn. Okonventionellt uppfostrad i Sydrhodesia kommer Lessing och får 
anpassningsproblem när hon kommer till London som den fria självständiga kvinna hon var. 
Hennes samhällsskildring var kritisk och hon var kommunist. Den delvis självbiografiska 
fembandsserien Våldets barn skildrar hennes livserfarenheter med en verklighetsansluten 
realism. En viktig del i romanerna är den djupa klyftan mellan den vita minoriteten och den 
svarta befolkningen i Rhodesia. Debutromanen Gräset sjunger skildrar också koloniallivet 
och dess skarpa klassindelning och föraktet för svarta människor.  
 
Resterande kvinnliga författarskap ägnas några rader eller en omnämning. 
 
(s 23) 
 
Sapfo (f ca 610 f Kr) är den mest berömda av de äldre grekiska lyrikerna. Hennes lyrik är 
personlig, intensiv och osmyckad. Hon vistades på Lesbos som lärarinna i de sköna konsterna 
åt en krets unga kvinnor ur aristokratin. Sapfos få bevarade dikter riktas till kvinnor eller 
handlar om kvinnor. Hon skriver om sin kärlek till kvinnor och beskriver deras skönhet. 
Längtan och övergivenhet är andra motiv. 
 
(s 299) 
 
I inledningen till huvudkapitlet ”Borgerlig och proletär diktning” sägs att få passar Ellen Key 
(1849-1926) som portalgestalt till 1900-talet. Hon var den första svenska kvinna som 
offentligt krävde kvinnlig rösträtt. Hon gav ut debattskriften Barnets århundrade där hon 
krävde en skola med stort utrymme för självverksamhet. Key trodde på utveckling och 
människokärlek. Efter första världskriget koncentrerade hon sig på fredsrörelsen. 
(s 10) 
 
Enligt Dikten och vi är världens första kända författare en kvinna. Hon hette Enheduanna och 
föddes omkring 2300 f Kr i Uruk, huvudstad i sumerernas rike. Hon var dotter till landets 
härskare och månprästinna. På lertavlor finns 43 dikter bevarade. Det är hymner riktade till 
kärleksgudinnan Inanna. Indirekt var de politiska. Enheduanna uttalar straffdom över sitt folk 
som hon uppfattar som ogudaktigt. 
 
(s 419) 
 
Birgitta Trotzig (f 1929) kommer enligt Dikten och vi att betraktas som en av de främsta 
bland det sena 1900-talets svenska författare. Ondska, skuld och lidande är återkommande 
motiv i hennes romaner och de ger en mörk bild av tillvaron. Om en ljusstråle finns har den 
religiöst ursprung. Trotzig är katolik. Särskilt påtagligt är det religiösa inslaget i Dykungens 
dotter som utvecklar ett motiv ur H C Andersens saga med samma namn. Här bryter Trotzig 
”det episka flödet och låter prosan genomlysas av poesins och sagans bildspråk”. 
 
(s 419) 
 
Ulla Isakssons  (1916-2000) romaner handlar om kvinnors liv och kärlek, men utan 
feministisk tillspetsning. Mest gripande enligt Dikten och vi är Dit Du icke vill om en 
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häxprocess. Med Paradistorg skapade Isaksson ett nytt psykologiskt grepp, Aniara-
människan - den typ av människa som utnyttjar alla medel för att slå sig fram. Våld är inte 
främmande för denna typ av människa. 
 
(s 410) 
 
Simone de Beauvoir (1908-1986) nämns i kapitlet om Jean-Paul Sartre och Albert Camus. 
Det sägs att de Beauvoir förmedlade upplysningar om Sartres liv och tankar. Hon bröt upp 
från sin högborgerliga miljö för att leva i ett fritt förhållande med Sartre. Dikten och vi 
nämner också att hon själv har skrivit flera betydelsefulla skönlitterära verk. I Sverige är dock 
hennes memoarer mest uppmärksammade där hon just berättar om sitt liv tillsammans med 
Sartre. 
 
(s 105) 
 
I kapitlet ”Den franska klassiciteten” finns ett avsnitt om ”Akademier och salonger”. Där 
nämns madame de Sévigné (1626-1696). I salongerna samlades litterärt intresserade kvinnor 
och även män. Här lästes bland annat brev upp. Madame de Sévignés brev till sin dotter hör 
till de mest uppskattade. 1500 brev finns bevarade och de handlar om 1600-talets Paris. Vi får 
levande bilder av till exempel fester och kärlekshistorier. 
 
(s 141) 
 
I Sveriges första litterära salong Tankebyggarorden som bildades på 1750-talet var den 
samlande gestalten Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763). I sin centrallyrik 
blottlägger hon sina innersta känslor. I den mest gripande dikten Över en hyacint beskriver 
hon sin smärta över att hennes lidelse för en mycket yngre man är obesvarad. 
 
(s 247) 
 
Norges verkligt tvättäkta naturalist var Amalie Skram (1846-1905). I romanen Constance 
Ring ser horn äktenskapet som en institution som förtrycker och förödmjukar kvinnan och får 
henne att sälja sin kropp i utbyte mot ekonomisk trygghet. Romanen väckte skandal genom att 
så öppet behandla sexualitet. I Hellemyrsfolket, en romanserie i fyra delar, skildras kampen 
för tillvaron bland fiskare och arbetare och de generationsmotsättningar som uppstår. 
Romanserien anses vara den norska naturalismens klassiska verk men är inte vetenskapligt 
objektiv utan fylld av medkänsla. Skram lär ha sagt att hon grät sig genom sina böcker. 
 
(s 442) 
 
Märta Tikkanens (f 1935) uppmärksammade diktbok Århundradets kärlekssaga handlar om 
hennes komplicerade och känslorika äktenskap med författaren Henrik Tikkanen. ”Tänk att 
jag har kunnat inspirera dig till detta!” lär han ha sagt efter att ha läst manuskriptet. 
 
(s 442) 
 
Ett urval av den finska författarinnan Eeva Kilpis (f 1928) kärleksdikter har kommit ut på 
svenska i volymen Sånger om kärlek.  
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(s 402) 
 
Om Iris Murdoch (1919-1999) säger Dikten och vi att hon kanske borde ha behandlats 
istället för Lessing. Få kan som hon skapa atmosfär och göra sina gestalter gripbara. Det 
oväntade dyker ofta upp i hennes böcker och slutet är oförutsägbart. Exempel är Sandslottet 
och Havet, havet. 
 
(s 402) 
 
Marguerite Duras (1914-1996) romaner är inte lika svåråtkomliga som mycket av det som 
skrivits i Frankrike under modern tid. 
 
(s 402) 
 
I Norge hör Herbjörg Wassmo (f 1942) till dem som låtit tala om sig utanför landets gränser. 
1987 fick hon Nordiska rådets litteraturpris för Hudlös himmel, tredje delen i romanserien om 
tyskungen Tora. 
 
(s 167) 
 
Mary Shelley (1797-1851) nämns i en bildtext. Vi får veta att hon är gift med P B Shelley 
och att hon har skrivit Frankenstein. Den handlar om hur studenten Frankenstein skapar en 
konstgjord människa kallad monstret som han tappar kontrollen över. Verket hör till det som 
kallas skräckromantik. Berättelsen om Frankensteins monster har filmats. 
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Bilaga 11 
 
Presentationer av kvinnliga författarskap i Svenska timmar 
 
2,5 sida (s 128ff) 
 
Selma Lagerlöf (1858-1940) är den kvinnliga författare i Svenska timmar som får mest 
utrymme. Först berättas om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige; ett 
beställningsverk från skolan. Lagerlöf ville att ungdomar genom läseboken skulle lära sig 
älska sitt land och vilja stanna kvar och utveckla det istället för att åka till Amerika. Hon ville 
också lära ut respekt för naturen. Sedan berättas om debutromanen Gösta Berlings saga. Där 
skriver hon om livet på de värmländska herrgårdarna ”utan rädsla för de starka orden, de 
gnistrande färgerna och den romantiska känslosamheten”, sa hon själv. Den realistiska 
skildringen låg inte för henne. Lagerlöf räknas till nittiotalisterna. Kärlekens kraft att 
förvandla människor är tema i många av Selma Lagerlöfs romaner. I Kejsaren av Portugallien 
handlar det om en faders allt uppslukande kärlek till sin dotter. Gengångare, magi och 
förbannelser förekommer också i många av böckerna. Till exempel i Löwensköldska ringen. I 
Löwensköldska ringen som i många av Lagerlöfs romaner är det en kvinnas kärlek som 
slutligen får de mörka krafterna på fall; kvinnornas kärlek får männen att mogna. Lagerlöf är 
ingen sagotant enligt Svenska timmar. Tvärtom tränger hon ned i människans djupaste skikt. 
Hon visar hur vi går sönder inuti, blir sjuka av brist på värme och förståelse, men också hur 
kärleken i bästa fall gör livet ljusare. 
 
2 sidor (s 158f) 
 
Under rubriken ”Moa Martinson – om kvinnors kamp för ett värdigt liv” berättas hur 
arbetarförfattarna ofta hade en svår väg till författandet. Särskilt mödosamt var det för 
kvinnorna som ville skriva. När Moa Martinson (1890-1964) gav ut sin första roman var hon 
43 år och hade fött fem barn, men hon glömde aldrig de svåra åren - inte ens när hon blev en 
av de mest lästa av arbetarförfattarna. En av hennes mest lästa romaner sägs vara Mor gifter 
sig. I de flesta av Martinsons böcker är män arbetsskygga, otrogna och suputer. Mot männens 
förstörelselusta står kvinnors omsorger. Med nystärkta gardiner kan man inte besegras av 
fattigdom. I Mor gifter sig är kvinnorna centralfigurer, männen rör sig i utkanterna. Här 
jämförs Moa Martinson med de manliga arbetarförfattarna. De skriver ofta om den begåvade 
pojken som drömmer om att komma bort från en outhärdlig tillvaro och bli författare. 
Martinsons böcker är ljusare. Hon skriver med värme och beundran om alla dessa starka 
fattiga kvinnor som lyckas hålla näsan över vattnet trots alla bekymmer. Moa Martinsons 
böcker togs inte på allvar av de manliga kritikerna. Hennes sätt att skildra kvinnor och för att 
inte tala om män uppskattades inte. Moa Martinson själv besvarade kritiken med att säga att 
hon var den enda här i landet som skrev bra böcker. Läsarna gillade det hon skrev. Länge var 
Mor gifter sig bibliotekens mest utlånade bok. 
 
2 sidor (s 207f) 
 
Marianne Fredriksson (f 1927) romaner är för sökare. Hennes romantrilogi Paradisets barn 
blev en succé. Trilogin inleds med Evas bok. Fredrikssons Eva är en stark kvinna som lever 
nära sina känslor och naturens krafter. Fredriksson skriver om andliga ting på ett enkelt språk. 
Böckerna sätter igång läsarens fantasi. Själv förklarar hon sin popularitet med att hennes 
böcker är svar på sökandet i tiden; att de öppnar nya perspektiv och visar att det finns andra 
sätt att tänka. Marianne Fredrikssons idévärld är påverkad av modern psykologi. Ett viktigt 
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tema är barndomens betydelse för människans utveckling. Romangestalterna kommer till 
Fredriksson när hon mediterar eller drömmer. I romanen den som vandrar om natten är 
handlingen förlagd till tiden för Jesu födelse.  I den brett upplagda romanen Anna, Hanna och 
Johanna skildrar Fredriksson tre generationers kvinnoliv. Utgångspunkten är frågan om vad 
det för arv moderna kvinnor bär med sig, vad det är för tanke- och handlingsmönster som går 
vidare från mödrar till döttrar, vad beror det på att kvinnor har så svårt att stå på sig och 
utnyttja de rättigheter som jämställdhetens samhälle erbjuder. Boken sägs också vara en 
berättelse om berättandet. I enligt Maria Magdalena återvänder Fredriksson till Bibeln. Den 
prostituerade Maria Magdalena och Jesus har en kärlekshistoria. Boken skildrar ett samlag 
mellan Maria Magdalena och Jesus. Inte för att chocka utan för att ge en kvinnlig aspekt på 
den genom århundraden så mansdominerade kristendomen.  
 
I huvudkapitlet ”Från Fogelström till Skantze” avhandlas förutom Marianne 
Fredriksson följande åtta kvinnor: 
 
1,5 sida (s 202ff) 
 
Kristina Lugn (f 1948) är något så ovanligt som en svensk poet som de flesta känner till och 
hennes verk säljs i stora upplagor. Hon har dock inte alltid varit framgångsrik. Merparten av 
hennes dikter är skrivna i jag-form och den som talar är den ensam hysterisk kvinna. Hennes 
dikter om olyckliga överviktiga kvinnor har en skarp ironi. I dikterna finns en stark medkänsla 
utan att hon blir sentimental. I hennes dikter är allt som vanligt men så plötsligt händer något 
som gör vardagen mindre trygg. Faror hotar bland elljusstakarna. I Svenska timmar nämns 
diktsamlingen Döda honom! Kristina Lugn recenserar även kultur och skriver reportage. Hon 
hörs i radio och synsk i teve och älskar att strö provocerande påståenden omkring sig. Hon är 
också en uppmärksammad dramatiker till exempel med pjäsen Nattorienterarna som handlar 
om att finna livets mening. 
 
1,5 sida (s 211ff) 
 
I Inger Edelfeldts (f 1956) böcker står identitetsfrågorna i centrum. Huvudpersonen är ofta 
en udda figur, som utan att vara utslagen eller tokig befinner sig bredvid den vanliga 
verkligheten eller är på kollisionskurs med den. Edelfeldt skriver alltså om särlingar. Själv 
säger hon att hennes gestalter ofta går aviga vägar, men att de söker sig mot en värme, men 
för att kunna göra det måste man även förstå det svarta taggiga man har inombords. I Svenska 
timmar nämns romanerna Kamals bok, Breven till nattens drottning och Den täta elden. I den 
sistnämnda är temat människans dragning till starka ledare. Edelfeldt är även lyriker: Salt, 
serietecknerska: Den kvinnliga mystiken, novellförfattare: Den förunderliga kameleonten och 
dramatiker. 
 
1 sida (s 209f) 
 
Bodil Malmsten (f 1945) är främst känd för sin poesi, men hon skriver även revytexter, 
romaner, dramatik och medverkar i radio och teve. Hennes dikter hänger ofta ihop i sviter och 
ska läsas i ett svep, gärna högt, först då kommer alla rim och ordlekar till sin rätt. Malmsten 
skriver om välfärdens offer, om isolering, köphets, tomhet och längtan efter värme. Hennes 
dikter är samhällskritiska men inte uttalat politiska. Själv säger hon att hon skriver ur ett 
paddperspektiv – beskriver världen ur ett underläge. I Svenska timmar nämns diktsviten 
Bakom centrum som ingår i samlingen Paddan och branden samt Nåd & onåd – idioternas 
bok. 
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1 sida (s 198f) 
 
Inger Alfvéns (f 1940) genombrottsroman heter Dotter till en dotter och huvudgestalten 
slänger allt sitt smink när hon skiljer sig. Hon vill inte längre vara männens slickepinne. 
Denna Eva-Maria är ständigt bedragen, men har lärt sig kvinnans roll: att tiga och lida. För att 
få behålla honom har hon istället för att protestera underkastat sig hans behov. Hon genomför 
en abort som hon egentligen inte vill göra. Detta blir en vändpunkt och hon slutar förtiga sina 
känslor. Hon börjar säga nej till den kvinnoroll som hennes mor och mormor fogat sig i. 
Mannen och kvinnan kan mötas i en förnyad kärlek. Alfvén skildrar ofta hur svårt det är att 
förena kärlek och jämlikhet och att bygga upp ett förhållande där den ene inte förtrycker den 
andre. I Dotter till en dotter tycks svårigheterna möjliga att bemästra. I s/y Glädjen och Ur 
kackelackors levnad är färgen mörkare. Alfvén har också givit ut böcker som handlar om 
relationer och relationslöshet som tema, till exempel En moder har fyra döttrar. I När jag 
tänker på pengar tar hon ett annat perspektiv. Med besk humor skildrar hon hur pengar styr 
våra liv.  
 
1 sida (s 199ff) 
 
Kerstin Ekmans (f 1933) första bok heter Trettio meter mord. När hon tröttnade på mord i 
glesbygden skrev hon sina Katrineholmsromaner, en svit historiska berättelser i realistisk stil. 
Romanerna heter Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och En stad av ljus. Ekman skriver 
om de fattiga kvinnornas liv. Skitigt, grovt kvinnoarbete får stort utrymme. Men det är ingen 
klagosång. Kvinnorna är ofta i socialt underläge, men som människor är de starkare än 
männen de möter. Såväl kvinnor som män har fängslats över berättelserna om kvinnokultur 
som spänner över hundra år. Hon har också skrivit Hunden en saklig berättelse om en 
bortsprungen valp. 1978 valdes Ekman in i Svenska Akademien. Elva år senare begärde hon 
utträde, en unik händelse i Akademiens historia. Hon ansåg att Svenska Akademien skulle ha 
agerat mer kraftfullt mot den iranska regimens mordhot mot författaren Salman Rushdie. 
 
1 sida (s 217f) 
 
Anna-Karin Palms (f 1961) romaner sägs ofta vara äkta romankonst. Dess utom poängteras 
hennes brittiska stil. Redan i den första romanen Faunen slogs kritikerna av 
hantverksskickligheten. Den var en erfaren ordarbetares verk. Boken tog sju år att skriva. 
Palm kan konsten att berätta på ett tillförlitligt och okrångligt sätt. Faunen utspelas i London. 
Det gör även Målarens döttrar. Det är inte bara miljön som är brittisk. Det handlar även om 
respekt för människor (inga omotiverade sexscener) och respekt för romanformen och språket 
(inga omotiverade stilexperiment). Målarens döttrar handlar om frigörelse, självständighet, 
mognad. 
 
1 sida (s 218f) 
 
Med debutromanen Ta vad man vill ha fick Louise Boije af Gennäs (f 1961) en ung, kvinnlig 
läsekrets. Boken har beskrivits som en dråplig askungesaga med feministiska förtecken. Det 
handlar om att tjejer inte ska sitta och vänta utan ta för sig. Hennes mest omtalade bok är den 
delvis självbiografiska romanen Stjärnor utan svindel behandlar relationer mellan unga 
svenska människor. Överklasskvinnan lämnar sin framgångsrika man och flotta villa för en 
lesbisk i relation i radikalfeministiska vänster 
kretsar. Boken utmanar läsarnas föreställningar om klass, kön och sexualitet. Boije af Gennäs 
är något så ovanligt som en politiskt och moraliskt engagerad 1990-tals författare. Hon säger 



 

 101 

själv att hon skriver för att ingjuta mod i unga tjejer. Romanerna uppmanar läsaren att våga 
förändring och uppbrott, att stå för sina känslor och åsikter. 
 
0,5 sida (s 199) 
 
I den självbiografiska diktsviten Århundradets kärlekssaga beskriver Märta Tikkanen (f 
1935) beskriver hon en verklighet det inte talas om; hur ett äktenskap bryts ned på grund av 
mannens alkoholism. Dikterna ställer frågor om hur mycket förödmjukelse och förnedring en 
kvinna ska stå ut med, var går gränsen mellan kärlek och hat, vems är skulden när ett 
äktenskap spricker, vad får kärlekslöshet för konsekvenser för barnen. Århundradets 
kärlekssaga blev en stor succé även i pjäsform. Hennes stora genombrott var dock romanen 
Män kan inte våldtas. Den väckte debatt och diskuterar skillnaden mellan manlig och kvinnlig 
moral och makt. Tikkanen har även skrivit de uppmärksammade böckerna Sofias egen bok 
och Sofia vuxen som handlar om den egna dotterns hjärnskada.  
 
I huvudkapitlet ”Mord, magi och nutidsromantik” avhandlas 21 kvinnor. 
 
0,5 sida (s 246f) 
 
I avsnittet ”Engelska deckardrottningar” får Agatha Christie (1890-1976) en halv sida som 
den detektivromanens drottning hon är. Enligt Svenska timmar är det tveksamt om det finns 
någon kung. Få kan som Christie konstruera deckare med annorlunda upplösningar. Hon slog 
igenom Med Dolken från Tunis. Mördandet blir en skön och underhållande konst. Hennes 
pusseldeckare, såväl som andras, utspelas i burgen miljö; mördaren tillhör inte tjänstefolket, 
är inte professionell eller sinnessjuk. Mordet begås aldrig av politiska skäl, inte heller sex 
spelar någon roll. Sedan länge är de flesta ledande deckarförfattare kvinnor och 
hemmahörande i England. Här räknar Svenska timmar upp: Dorothy Sayers  (1893-1957), PD 
James (f 1920), Ellis Peters  (1913-1995), Ruth Rendell (f 1930), Margaret Yorke (f 1924) 
och Minette Walters  (f 1948). Även amerikanskan Elizabeth George (f 1949) nämns. 
 
(s 248) 
 
Under avsnittet om mer hårdkokta deckare nämns Sara Paretsky (f 1947). Med 
privatdeckaren Warshawski som språkrör är Paretsky en frän feminist och samhällskritiker 
med sinne för komplicerade intriger. 
 
(s 248f) 
 
I avsnittet ”Polisen tar över fallet” omtalas Maj Sjöwall (f 1935) och hennes författarpartner 
Per Wahlöö och hur de vann uppskattning även utom lands med sina tio polisromaner om 
Martin Beck och hans kollegor. En av romanerna vann den internationella deckarvärldens 
förnämsta pris Edgarstatyetten. Samhällskritiken är ett viktigt inslag i dessa böcker. I detta 
avsnitt omnämns även norskan Anne Holt (f 1958) som låter en lesbisk polis ta hand om 
fallen och svenska Liza Marklund (f 1962) som ger en kvinnlig kriminaljournalist 
huvudrollen. 
 
(s 254f) 
 
I avsnittet ”Från FLN till brittisk nutidsromantik” nämns Rosamunde Pilcher (f 1924), 
Joanna Trollope (f 1943) och Maeve Binchy (f 1940) som exempel på nutidsromantik. 
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Enligt Svenska timmar hade publiken tröttnat på 1980-talets tantsnusk och ville ha något 
mjukare. I denna sorts romantik berättas om relationer, drömmar och övergivna löften; ett 
trevligt samtal istället för flåserotik. 
 
(s 250) 
 
Under avsnittet ”Skräckromaner” nämns på slutet att Val McDermid (f 1955) och Patricia 
Cornwell (f 1956) lämnat otäcka bidrag till genren. 
 
(s 252f) 
 
I avsnittet ”Fantasy – berättelser om det övernaturliga” nämns Astrid Lindgren (1907-2002) 
som en författare som skrivit barn- och ungdomsfantasy. I detta avsnitt får även Ursula K. Le 
Guins  (f 1929) och Jean M Auel (f 1938) några rader var. Le Guin liknas med sin trilogi om 
Övärlden vid Tolkien. Striden mellan det onda och det goda är central. Le Guins mytskapande 
fantasi är dessutom påverkad av djuppsykologiska tankegångar. Kampen mellan onda och 
goda krafter förläggs i personernas inre. Auels succéromaner om cromagnonflickan Ayla hör 
kanske inte riktigt till fantasy-genren. Enligt Svenska timmar har någon beskrivit de fyra 
böckerna om Ayla som ”science fiction bakåt i tiden”. Sist i avsnittet nämns Marion Zimmer 
Bradley (f 1930) som en av de mest lästa fantasyförfattarna idag. 
 
I huvudkapitlet ”Modernisterna” får Edith Södergran och Karin Boye en och en halv 
sida var. 
  
1,5 sida (s 142f) 
 
När Edith Södergrans  (1892-1923) första diktsamling kom ut visste inte kritikerna vad de 
skulle tro. Man hade aldrig sett någonting liknande. En del av hennes dikter brusar av lust att 
leva. Andra handlar om ensamhet och kärlekssorg. Södergrans språk är laddat med djärva, 
färgstarka bilder. De starka kvinnorna är Södergrans hjältar. När Södergran diktar om sig själv 
är det inga försiktiga självporträtt hon ger, utan hon säger sig vara ett språng i friheten. Det 
beskriver hon bland annat i dikten Vierge moderne. Södergran var först bland svenskspråkiga 
författare att skriva i katalogstil (varje rad börjar med samma ord). Dagen svalnar heter en av 
Södergrans mest lästa dikter. Särskilt slutet citeras ofta. På sju korta rader skildrar Södergran 
en olycklig kärlekshistoria ur kvinnans synvinkel. 
 
1,5 sida (s 146f) 
 
Dikten I rörelse har ett optimistiskt budskap. Karin Boye (1900-1941) hade brutit upp från 
sin kristna tro och börjat skriva artiklar i den socialistiska tidningen Clarté. Hon engagerade 
sig i kvinnofrågan, angrep den borgerliga snobbkulturen, skrev egna dikter och översatte 
utländsk modernistisk poesi. Hon arbetade för en förnyelse av samhället och människan. Män 
och kvinnor skulle leva tillsammans i fria jämlika förhållanden. Hon förlorar dock sin 
framtidstro. Romanen Kallocain är en av den svenska litteraturens mörkaste romaner, en 
skräckbild av ett framtida samhälle. Staten kontrollerar människorna. Sanningsdrogen 
kallocain använder Staten för att kontrollera medborgarnas tankar. Drogen avslöjar att 
människor drömmer om ett liv i kärlek utan tvång. Boye skrev kallocain samma år som tyska 
trupper ockuperade Danmark och Norge. Hon hade både Hitler-Tyskland och Stalins Sovjet i 
tankarna när hon skrev Kallocain. Det blev hennes sista verk. Hon tog sitt liv. 
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1,5 sida (s 49ff) 
 
Den person från svensk medeltid som är mest känd, även utanför Sverige, är en kvinna: 
Birgitta Birgersdotter, mer berömd som den heliga Birgitta (1303-1373). Hon kom från en 
rik uppländsk familj, gifte tidigt bort, födde åtta barn och tjänstgjord vid det kungliga hovet. 
Redan tidigt arbetade hon med samhällets utstötta, särskilt prostituerade kvinnor. Hennes liv 
förändrades när hon blivit änka och gjort en pilgrimsfärd. Hon får avgörande religiösa 
upplevelser. Hon uppfattar sig själv som Guds utvalda språkrör. Hennes mer än 600 religiösa 
syner samlades i Himmelska uppenbarelser. Hon var lika stark i sin tro som hon var 
engagerad i sin samtid. Språket i uppenbarelserna är drastiskt och hon använder gärna 
liknelser. Hon anknyter ofta till den medeltida bondhustruns vardagsbestyr. Den heliga 
Birgitta hade också starka politiska åsikter. Hon riktade hård kritik mot Sveriges kung, men 
var också utrikespolitiskt aktiv. Den heliga Birgitta är den enda svensk som blivit officiellt 
helgonförklarad av påven.  
 
1 sida (s 90) 
 
Under rubriken ”Fru Lenngren med den giftiga pennan” presenteras Anna Maria Lenngren 
(1754-1817). Hon var en av medarbetarna i den framgångsrika tidningen Stockholms Posten. 
På 1700-talet börjar den svenska tidningsmarknaden ta fart. Lenngrens bidrag var så kallade 
epigram - korta, ofta elaka verser - om Stockholms invånare, till exempel Cornelius Tratt. 
Lenngren drev med prästerskapet i flera dikter, till exempel Den mödosamma världen. 
Hennes material publicerades anonymt, men många visste vems den giftiga pennan var. Anna 
Maria Lenngren var motståndare till adelns privilegier, vilket bland annat är tydligt i den 
satiriska dikten Porträtterne.  
 
1 sida (s 194) 
 
Sara Lidman (f 1923) utforskar det gamla Sverige i sina böcker, till exempel skildrar hon hur 
järnvägen förändrade människors levnadsvillkor. Den första romanen av sex om jernbanan 
heter Din tjänare hör. Lidman har en personlig stil full av dialektala uttryck och gammaldags, 
ofta bibliskt inspirerade vändningar. Böckerna har en rytm om gör det svårt att lägga dem 
ifrån sig. Den lidmanska magin har beskrivits ”som att läsa något som man inte anade kunde 
skrivas”. Med Lifsens rot återkom Lidman som romanförfattare och till Jernbaneeposet efter 
elva års uppehåll. Det blev en storslagen, kritikerrosad återkomst. En kvinna står i centrum. 
Hon bär på en stor vrede, ett mörker och svårmod som skapats av omgivningens kvinnoförakt, 
sexualskräck och gudfruktiga okärlek. Men romanen rymmer också mycket kärlek och 
sensualism. 
 
1 sida (s 224f) 
 
Författaren Hong Ying (f 1962) var med vid massakern på Himmelska fridens torg när 
kinesisk militär slog ned fredligt demonstrerade studenter. I två uppmärksammade böcker har 
hon skildrat det moderna Kina. I debutboken Svekets sommar berättar hon om en ung kvinna 
som flyttar till Beijing och blir indragen i radikala student- och konstnärskretsar. Boken börjar 
med att hon flyr undan soldaterna på torget. Ying varvar politiska iakttagelser med skildringar 
av livet som ung kinesiska. Den sexuella frispråkigheten har utmanat de kinesiska 
myndigheterna lika mycket som samhällskritiken. I sin andra roman Flodens dotter som är 
självbiografisk ger Ying en skakande inblick i kulturrevolutionens Kina på 60- och 70-talen. 
Kina skulle bli ett kommunistisk idealland. Istället bredde svälten och förtrycket ut sig. I de 
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båda romanerna kämpar huvudpersonen mot kvinnosynen i Kina. Yings debutroman förbjöds 
i hemlandet och som många intellektuella valde hon att gå i exil. 
 
0,5 sida (s 17) 
 
Sapfo hette en kvinna som på 600-talet f Kr bodde på Lesbos och undervisade flickor i poesi, 
musik och dans. Hon skrev kärleksdikter till sina elever och därför tror man att hon var 
lesbisk. Å andra sidan berättas om hur hon kastar sig nerför en klippa på grund av olycklig 
kärlek till en ung gosse. Vi vet dock att hon var gift och hade barn. Av alla antikens diktare 
kanske Sapfo kommer oss närmast. Hon skriver om längtan, sorg och kärleksglädje som får 
oss idag att tro att kärleken inte förändrats under årtusendena. 
 
0,5 sida (s 197) 
 
Under 70-talet gavs de första så kallade kvinnoromanerna ut. Kvinnliga författare berättade 
öppet om sina erfarenheter som hustrur, mödrar och älskarinnor; om kvinnlig sexualitet, om 
otrohet, om männens svek. Kerstin Thorvall (f 1925) är en av de mest läsa av dessa 
kvinnoromanförfattare. ”Allting handlar om mig. Men då handlar det också om Dig”, menade 
Thorvall. Hon gjorde skandalsuccé med Det mest förbjudna där hon skriver om en uppväxt 
präglad av sexualskräck och hyckleri. Boken blev först ut i en rad självbiografiska romaner, 
till exempel Från Signe till Alberte – kärleksfullt och förtvivlat. Recensenterna skrev att 
Thorvall vid 72 års ålder skriver så friskt och fränt att dagens debutanter framstår som bleka 
konfirmander. Till en början angreps dock Thorvall hårt av de manliga kritikerna. De klagade 
på språket och det kvinnliga perspektivet på världen. 
 
I huvudkapitlet ”Från jordens alla hörn” presenteras följande sex författarinnor på en 
halv sida var. 
 
0,5 sida (s 227) 
 
Engelskan Helen Fielding (f 1960) berättar hur det är att vara 30-årig singlekvinna i en 
storstad. Hennes dagboksroman Bridget Jones dagbok är en lättläst komedi som tog läsarna 
med storm. Många kände igen sig i vedermödorna kring kalorier, karlar och hur man inte 
ställer in videon. I boken porträtteras en cynisk och oäkta teve-producent. 
 
0,5 sida (s 232) 
 
Med romanen De små tingens Gud gjorde indiskan Arundhati Roy (f 1961) succé. Boken 
kan läsas som en språkligt driven barndomsskildring och kärleksroman. Hon har en förmåga 
att kittla läsarens alla sinnen med ord. Men boken är också en protest mot det uråldriga 
kastsystemet i Indien. Roy är påtagligt kritisk mot kvinnornas situation. 
 
0,5 sida (s 233) 
 
Många av de manliga författarna från Latinamerika skriver svåra böcker. Kvinnorna har ett 
lättare handlag. Den kvinna som har gjort mest för att popularisera den latinamerikansk 
romankonsten är Isabel Allende  (f 1942). Som Marquez skriver hon i en tradition som brukar 
kallas magisk realism. Debutromanen är släktkrönikan Andarnas hus som skildrar Chiles 
historia utifrån ett kvinnoperspektiv. Inga förlag i Latinamerika ville ha med Allendes roman 
att göra så hon gav ut den i Spanien. I Eva Luna och Eva Lunas berättelser fortsätter Allende 
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att skildra latinamerikanska kvinnoöden. Paula består av Allendes brev till sin dotter som dog 
28 år gammal i en svår sjukdom. 
 
0,5 sida (s 233f) 
 
Kärlek het som chili heter en mycket läst roman från Latinamerika. Författaren Laura 
Esquivel (f 1950) är en av den mexikanska filmens främsta manusförfattare. Med Kärlek het 
som chili fick Esquivel sitt stora genombrott, likaså filmen med samma namn blev en stor 
framgång över hela världen. Det är en kärleksberättelse. En av de kvinnliga gestalterna 
påverkar alla i sin omgivning med sin kokkonst. Inte minst uttrycker hon en förbjuden kärlek. 
 
0,5 sida (s 235f) 
 
Den hemliga historien av Donna Tartt (f 1964) är en spännande amerikansk roman att 
sträckläsa. Det är dock inte någon regelrätt deckare. Richard, en oskuldsfull college-student, 
hamnar i den intellektuella innekretsen. För sent upptäcker han att deras upphöjda stil är en 
farlig lek. Tartt var studiekamrat med Bret Easton Ellis, den amerikanska 1990-talsprosans 
skräckmästare. Medan Ellis är kliniskt beskrivande arbetar Tartt med antydningarnas konst. 
Den hemliga historien har fått status som kultbok. Tartt själv har dragit sig undan all 
publicitet. 
 
0,5 sida (s 236) 
 
Nigerianskan Buchi Emecheta (f 1944) hade en lång väg att gå innan hon slog igenom som 
författare. Bland annat försökte hennes man förhindra hennes skrivande genom att misshandla 
henne. När han brände upp Emechetas första manuskript fick hon nog. Andra klassens 
medborgare bygger på Emechetas erfarenheter som afrikanska i London. Huvudpersonen får 
först hemma i Lagos kämpa för att skaffa sig en utbildning, men hon är stark och envis. När 
hon sen gifter sig och flyttar till England tror hon att hon ska komma till ett friare och mer 
jämlikt samhälle, men hon märker snart att hon är en andra klassens medborgare: svart, fattig 
och kvinna. I Tvillingrösten sker resan åt andra hållet. Den romanen handlar också om 
självständighet. Emecheta skriver ingen litterär konstprosa men i gengäld har hon mycket att 
berätta. 
 
Vidare omnämns följande kvinnor i mycket korta ordalag: 
 
(s 30) 
 
Christine de Pisan (1364-1431) är en av medeltidens få lärda kvinnor. Hon hade en klar 
uppfattning i könsdebatten och vågade hävda kvinnornas rätt till utbildning. de Pisan sade att 
kvinnor har en smidigare uppfattningsförmåga, skarpare än männens. Hon har bland annat 
skrivit Kvinnostaden. 
 
(s 98f) 
 
Mary Shelley (1797-1851) var 19 år när hon skrev Frankensteins monster. Studenten 
Frankenstein skapar det levande monstret av likdelar, ett monster som möts av avsky och 
driven av sin vrede över detta och sin ensamhet börjar han mörda. Hon var gift med P B 
Shelley. Den som vill kan läsa historien om Frankenstein som en kritik av upplysningens 
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idéer. Hos romantikerna fanns en skräck för vetenskapen; all utveckling leder inte fram till 
någonting gott. Hade Shelley skrivit idag kanske hon skrivit en rysare om genmanipulation. 
 
(s 82) 
 
Sist i huvudkapitlet ”Upplysningen” finns avsnittet ”Upplysningen och kvinnorna”. Här 
berättar Svenska timmar att Rousseau avskydde intelligenta kvinnor och tyckte att kvinnans 
uppgift var att finnas till för mannen; behaga dem och göra deras liv behagligt. En som inte 
nöjde sig med detta var Mary Wollstonecraft (1759-1797). I sin bok Försvar för kvinnans 
rättigheter protesterade hon mot Rousseau. Hon menade att kvinnan inte alls är svag av 
naturen utan att det är uppfostran som formar henne så. Wollstonecraft går mycket långt i sin 
kritik mot 1700-talets manssamhälle. 
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Bilaga 12 
 
Exempel på kvinnliga författarskap som ignoreras i Litteraturorientering (1977) 
 
Sigrid Undset  Norge  1882-1949  (Np 1928) 
Pearl Buck   USA  1892-1973  (Np 1938) 
Gabriela Mistral  Chile  1889-1957  (Np 1945) 
Nelly Sachs    Sverige  1891-1970  (Np 1966) 
Dorothy Parker   USA  1893-1967 
Ulla Isaksson  Sverige  1916- 
Virginia Woolf  England  1882-1941 
Karen Blixen   Danmark  1885-1962 
Birgitta Trotzig  Sverige  1929- 
Tove Jansson  finlandssvenska   1914-2001 
Simone de Beauvoir  Frankrike  1908-1986 
Sylvia Plath   USA  1932-1963 
Agnes von Krusenstjerna   Sverige   1894-1940 
Tove Ditlevsen  Danmark  1918-1976 
Doris Lessing  England  1919- 
Alice Lyttkens  Sverige  1897-1991 
Harriet Löwenhjelm  Sverige  1887-1918 
Sun Axelsson  Sverige  1935- 
Nina Berberova   Ryssland   1901-1994 
Maria Gripe   Sverige  1923- 
Elsa Morante   Italien  1918-1985 
Maria Wine    Sverige  1912-2003 
Wislawa Szymborska  Polen  1923- 
Gertrude Stein  USA  1874-1946 
Edith Wharton  USA  1862-1937 
Barbro Alving  Sverige  1909-1987 
Ellen Key   Sverige  1849-1926 
Susan Sontag  USA  1933- 
     
Np betyder Nobelpris 
 
 




