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Sammanfattning  
 
Uppsatsen undersöker om historiesynen i svenska gymnasieböcker förändrats. Närmare 
bestämt om styrkeförhållandet mellan det strukturella förklaringssättet och det aktörsbaserade 
förklaringssättet förändrats i gymnasieskolans historieböcker mellan perioderna 1965-75 och 
2000-2010, och i sådana fall på vilket sätt. Bakgrunden till studien är de stora och 
genomgripande värderingsförändringar som skett i det svenska samhället mellan de båda 
undersökta perioderna. Under framförallt 80- och 90-talet växer en ny individualism fram 
som tränger tillbaka det tidigare svenska kollektivistiska samhället. Dessa nya värderingar får 
konsekvenser inom en rad områden, såväl inom ekonomisk politik, som inom det 
organiserade Sverige. Sammantaget innebär dessa förändringar att egenintresset stärks på det 
allmännas bekostnad, att individen så att säga ställs i centrum som ”sin egen lyckas smed”. 
Uppsatsen undersöker således med utgångspunkt från ovanstående frågeställning, huruvida 
dessa nya samhällsgenomgripande värderingar fått genomslag också i historiesynen. Studien 
tittar endast på avsnittet i böckerna som handlar om den franska revolutionen. Resultatet visar 
att en viss förändring skett i historiesynen till fördel för det aktörsdrivna synsättet, men att 
bakomliggande strukturella orsaker som ekonomi och sociala villkor ändå generellt sett har de 
starkaste förklaringsvärdena. 
 
 
 
 



3 
 

 

Innehållsförteckning 
 
 
Inledning ................................................................................................................................... 4	  

Syfte och frågeställning ........................................................................................................... 5	  

Tidigare forskning ................................................................................................................... 6	  

Historisk bakgrund.................................................................................................................. 8	  

Metod och teori ...................................................................................................................... 10	  

Resultatredovisning ............................................................................................................... 13	  

Perioden 1965-75 ................................................................................................................. 13	  

Nedslag 1 - Historiska huvudlinjer 1968 ......................................................................... 13	  

Nedslag 2 - Två sekler, 1972 ........................................................................................... 15	  

Nedslag 3- Dokument och ögonvittnen, 1972 ................................................................. 16	  

Perioden 2000-2010 ............................................................................................................. 18	  

Nedslag 1 - Epok Historia A 2000................................................................................... 18	  

Nedslag 2 - Perspektiv på historien A Bas 2008.............................................................. 19	  

Nedslag 3 - Epos för gymnasieskolan, 2008.................................................................... 20	  

Avslutande diskussion ........................................................................................................... 23	  

Litteratur- och källförteckning............................................................................................. 25	  



4 
 

 

Inledning 
 
Under 80- och 90-talet sker stora värderingsförändringar i det svenska samhället som får 
långtgående konsekvenser för styrkeförhållandena mellan det kollektiva, gemensamma och 
det individualistiska, enskilda.  Från att ha varit ett folk som i första hand osjälviskt engagerat 
sig tillsammans i föreningar med generella gemensamma värden och visioner, har svensken 
blivit en enskild aktör som söker samarbete med andra i första hand kring enskilda frågor där 
det egna intresset kan gynnas. Från att ha varit en varelse som prioriterat skyldigheter och 
anammat värderingar gemensamt för och inom den egna familjen, har svensken blivit en 
individ som sätter det egna välbefinnandet och självförverkligandet först. Traditionella 
kollektiva normer och värderingar för vad som är rätt och fel, gott och ont har ersatts av 
individens egna individuella tyckanden och bedömningar. Individen har blivit ”sin egen 
lyckas smed”. 
 
Den här uppsatsen undersöker om denna starka och samhällsgenomgripande utveckling från 
det kollektiva till det individualistiska också kan ha fått genomslag i gymnasiets läroböcker i 
historia när det gäller historiesynen, det vill säga styrkeförhållandet mellan det strukturella 
synsättet kontra aktörsperspektivet.  
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Syfte och frågeställning 
 
Studier av läroböcker kommer i någon mening alltid att vara intressant så länge som skolans 
undervisning i första hand tar sina utgångspunkter därifrån, och att läroböckerna fortfarande 
är centrala i undervisningen visar sig inte minst när prov ges ut, då de kunskapsramar inom 
vilka eleverna har att orientera sig hämtas just därifrån1.  
 
Denna uppsats kommer att fokusera på eventuella förändringar av historiesynen. I kursplanen 
för historia på gymnasiet från 94 står bl.a. angående historiesyn, att eleven ska kunna beskriva 
”…grundläggande drag i den historiska utvecklingen” och visa på ”…olika krafter som styrt 
och styr den historiska processen."2. Vidare står att eleven skall "kunna visa hur olika slags 
historiesyn ger olika historiska bilder"3, samt att elever skall "kunna förklara ett historiskt 
skeende från skilda historiska perspektiv och med olika historiesyn".4 
 
Således kan man konstatera att det enligt kursplanerna för de olika historiekurserna i 
gymnasiet inte finns någon enskild utvald historiesyn som man står för, utan eleverna skall 
snarare presenteras en uppsjö av olika historiesyner. Inte minst mot den bakgrunden är det 
intressant att se var utvecklingen har tagit vägen.  
 
Syftet med denna uppsats är alltså att undersöka om det finns någon skillnad i historiesyn med 
avseende på strukturperspektiv kontra aktörsperspektiv i historieböcker för gymnasieskolan 
mellan perioderna 1965-75 och 2000-2010. Bakgrunden är den omfattande 
värderingsförändring som skett i det svenska samhället, från kollektivism till individualism, 
och som vi kommer läsa mera om i den historiska bakgrunden. 
 
Våra frågeställningar lyder som följer: 
 

• Har styrkeförhållandet mellan det strukturella förklaringssättet och det aktörsbaserade 
förklaringssättet förändrats i gymnasieskolans historieböcker mellan perioderna 1965-
75 och 2000-2010? 

• Vilka skillnader i historiesyn går att skönja mellan de båda perioderna? 

                                                 
1 Bäck, Kalle, Wallsby,Leif (2008) Sveriges framväxt till ett modernt land: en studie av historiebruket i svenska 
läroböcker 1950-2008,  s. 3 
2 kursplanen för Historia A (2000) 
3 kursplanen för Historia B (2000) 
4 kursplanen för Historia C (2000) 
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Tidigare forskning 
 
Läroboksforskning är något som ökat kraftigt de senaste decennierna. I den flora av 
avhandlingar och uppsatser som gjorts gällande läroböcker i historia kan man se att flera olika 
metoder använts. I de kvantitativa studierna har t.ex. förekomsten av vissa nyckelord eller 
händelser i böckerna mätts och jämförts för att sedermera dra slutsatser ur.   
 
En rad kvantitativa undersökningar av läroböcker är framskrivna, exempelvis gjorde Anders 
Florén och Stefan Hjartarson en kvantitativ undersökning i uppsatsen "Objektivitet och 
historiesyn".5 Denna är inriktad på att fastställa ifall läroböcker i historia för gymnasiet är 
objektiva, och antyder att när så inte är fallet så beror detta på skiljda historiesyner bland 
läroboksförfattare.  
 
Sven Lilja gör i boken ”Historia i tiden” en historiegrafisk genomgång av hur 
historieuppfattningen och historiesynen utvecklats från 1800-talet och framåt.6 Denna 
genomgång avslutas dock innan 90-talet och kan således inte säga något om 
historieskrivningen i dag. Dessutom gäller dessa studier inte specifikt läroböcker utan handlar 
om historieskrivningen i stort och dessutom i ett internationellt perspektiv.  
 
En annan avhandling med utgångspunkt på läroböcker i historia är Göran Andolfs “Historien 
på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1820-1965” från 1972.7 I likhet med vår studie 
har Andolf som utgångspunkt att göra en jämförelse mellan lärobokstexterna och den rådande 
samhälls- och historiesynen. Denna studie sträcker sig dock bara fram till 1965. 
 
När det gäller kvalitativa studier av historiesyn i läroböcker är den dominerande metoden 
textanalys, där olika element i texten granskas och värderas av författaren. Thomas Aggesjös 
uppsats “En sak ledde till en annan” behandlar historiesyn i läroböcker för historia och 
samhällsvetenskap.8 Uppsatsen fokuserar på läroböckernas orsaksförklaringar och har sin 
utgångspunkt i struktur- kontra aktörsperspektivet. Uppsatsen berör dock läroböcker från 90-
talet och gör heller ingen tillbakablick för att se om historiesynen utvecklats utan väljer 
istället att försöka beskriva skillnaden mellan historie- och samhällsläroböcker. Aggesjö gör 
precis som Andolf en analys av den vid undersökningen rådande historiesynen, men använder 
en helt annan metod. 
 
En annan uppsats som fokuserar på historiesyn är Marcus Carlssons “En analys av 
historiesynen i aktuella historieläroböcker för högstadiet”.9 Han väljer att både kvalitativt och 
kvantitativt undersöka läroböckers historiesyn med utgångspunkt i hur dessa beskriver franska 
revolutionen samt första världskriget. Uppsatsen undersöker dock läroböcker från 
grundskolans senare år. Denna undersökning visar att på att läroböcker inte nämnvärt skiljer 

                                                 
5 Floren, Anders, Hjartarson, Stefan (1979) Objektivitet och historiesyn, Institutionen för freds- och 
konfliktforskning, Uppsala Universitet 
6 Lilja, Sven (1989) Historia i tiden, Lund: Studentlitteratur 
7 Andolf, Göran (1972) Historien på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1820-1965, Uppsala Universitet 
8 Aggesjö, Thomas (2001) En sak ledde till en annan 
9Carlsson, Marcus (2007) En analys av historiesynen i aktuella historieläroböcker för högstadiet, Karlstads 
Universitet 



7 
 

sig åt då de är skrivna relativt nära varandra i tid. Däremot säger den inget om förändringar i 
historiesyn. 
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Historisk bakgrund  
 
Kollektivistisk tillbakagång och individualistisk framväxt 
 
Under 1970-talet börjar nya individualistiska värderingar att växa sig starkare i den svenska 
politiken. Det var framförallt den dåvarande moderatledaren Gösta Bohman som riktade hård 
kritik mot det korporativistiska Sverige, och det som han ansåg var ett slags kollektivets 
dominans och diktatur över den enskilde individen. I stället för att få sina rättigheter 
tillgodosedda i egenskap av medlem i ett kollektiv ansåg Bohman att dessa rättigheter borde 
tillgodoses utifrån ett individuellt perspektiv.10  
 
Samtidigt som den nya individualismen på allvar börjar få genomslag i den politiska 
verkligheten här hemma, pågår sedan några år samma utveckling i både USA och 
Storbritannien, påhejad av den utpräglade nyliberala ekonomiska politiken. Även Sverige 
hoppar under 80-talet på avregleringsvågen, och en rad politiska beslut fattas som innebär att 
det kollektiva och gemensamt skattefinansierade trängs tillbaka till förmån för den 
individualistiska och nyliberala politikens marknadstänkande och avgiftsfinansiering.11  
 
Men vad är då kärnan i de nya individualistiska värderingarna som växer sig allt starkare 
under 80- och 90-talet?  Kortfattat kan begreppet den nya individualismen sägas innefatta ett 
ideologiskt synsätt där den enskilda individen blir måttstock och det centrala i 
livsåskådningen. Tidigare skyldigheter, åtaganden och värderingar som funnits inom och 
gentemot familjen i synnerhet, och i det sociala livet i allmänhet, trängs tillbaka till förmån 
för den enskilda individens självförverkligande och välbefinnande. Traditionella – kollektiva 
– normer och regler för vad som är rätt och fel, gott och ont, tas över av individens egna 
tyckanden och bedömningar.  
 
De konkreta konsekvenserna, eller uttrycken, av denna nya individualism har bland annat 
beskrivits av professor Robert D. Putnam, ur ett amerikanskt perspektiv, och av den svenska 
maktutredningen ur ett svenskt perspektiv. Putnam beskriver i sin bok ”den ensamme 
bowlaren” en utveckling där amerikanerna från att ha varit ett aktivt folk i olika 
frivilligorganisationer blivit ett folk bestående av socialt isolerade individualister. 
Amerikanen går visserligen och bowlar lika ofta som tidigare (syftande på bokens titel), men 
numera i enskildhet, inte som tidigare tillsammans med andra, som medlem i en klubb eller 
förening. Putnam beskriver vidare hur den yngre generationen som vuxit upp under de nya 
värderingarnas tidevarv på 70-talet har vänt såväl politiken som kyrkan ryggen. Att det är en 
generation som är mindre lojala gentemot sina arbetsgivare, har mindre respekt för 
auktoriteter, är mer självcentrerade och mer materialistiska än tidigare generationer.12  
 
Fram växer således bilden av en generation som är starkt individualistisk och som hellre följer 
de egna värderingarna än gemensamma regler. 
  

                                                 
10 Bohman, Gösta (1974) Den nya individualismen, Norrköping, s. 6-12 
11 Bergh, Andreas (2007) Den kapitalistiska välfärdsstaten, Falun, s. 58-63 
12 Putnam, Robert (2001) Den ensamme Bowlaren – Den amerikanska medborgarandans upplösning och 
förnyelse, Angered, s. 271-272 
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Dessa förändringar ser vi också i Sverige. Emellertid finns en viktig skillnad när det gäller 
förändringarna inom föreningar och organisationer. I Sverige är det framförallt medlemstalen 
i organisationer med särskild betydelse för den politiska kulturens överlevnad – exempelvis 
politiska partier och fackförbund – som faller, eller i bästa fall stagnerar, medan anslutningen 
till fritidsklubbar och hobbyorganisationer ökat. Även engagemang som tar sig uttryck i 
demonstrationer, bojkotter, namninsamlingar mm ökar, liksom det engagemang som är 
kopplat till rollen som exempelvis patient eller förälder.13  
 
I spåren av de nya individualistiska värderingarna följer alltså att en allt större andel av våra 
förbindelser med andra har karaktären av engångsförbindelser, inriktade på något speciellt 
syfte, och orienterade mot att gynna våra egna och i bästa fall den närmaste kretsens intressen 
snarare än mer gemensamma och universella intressen. Svensken engagerar sig således gärna 
i frågan om skolmatens kvalitet på den skola där de egna barnen går, men kan svårligen tänka 
sig ett mer långsiktigt och strävsamt arbeta i en organisation som mer generellt arbetar för 
bättre skolmat. Därmed går också en potentiell kollektiv identitet förlorad, viktig för den 
sociala gemenskapen och sammanhållningen, byggd på den specifika föreningens identitet, 
ideal och strävanden, det vill säga värden som inte enbart kan härledas ur medlemskapets 
egennytta.  
 
I takt med att antalet aktiva medlemmar minskat eller stagnerat inom de organisationer som 
har en särskilt betydelse för den politiska kulturens överlevnad – exempelvis de olika 
fackförbunden – har det inom organisationerna skett en expansion av anställda 
administratörer som i stället för de aktiva medlemmarna träder in och driver verksamheten.14 
Dessa proffstyckare sitter oftast centralt placerade på något huvudkontor i Stockholm, och 
deras främsta uppgift är att driva den egna organisationens intressen, gentemot centrala 
ämbetsverk och politiska organ. Detta har lett till att den tidigare karaktären hos dessa 
organisationer som bärare av ett universellt samhällsansvar kraftigt försvagats.15 I stället 
framträder bilden av mer självcentrerade och mindre universella föreningar fram när det gäller 
olika hänsyn. Antalet konflikter mellan och inom föreningar och organisationer har därför 
också ökat. 
 
De nya individualistiska värderingarna som så starkt präglat 80- och 90-talet i Sverige har 
sammantaget skapat ett samhällsklimat där den enskilde individen är den starke och där de 
egna intressena är viktigare än de gemensamma. Frågan är om denna kraftiga och 
samhällsgenomgripande förskjutning från det kollektiva till det individualistiska också kan ha 
fått genomslag när det gäller historiesynen, det vill säga vad eller vilka som ligger bakom 
olika historiska skeenden.  

                                                 
13 Statens offentliga utredningar (SoU) 1990:44,  Demokrati och makt i Sverige, Göteborg, s. 216-217 
14 SoU 1990:44, s. 193-194 
15 SoU 1990:44, s.190 



10 
 

 

Metod och teori 
  
För att kunna besvara vår frågeställning behöver vi ett tydligt före-perspektiv och ett tydligt 
efter-perspektiv i förhållande till det fenomen vars eventuella effekter som ska studeras, 
nämligen de framväxande individualistiska värderingarna i samhället.  
 
Som det framgår av den historiska bakgrunden är det under 70-talet som värderingarna börjar 
dyka upp i svensk politik, och i brytpunkten mellan 80- och 90-tal som de på allvar slår 
igenom. De två perioder som vi därför valt att arbeta med, när det gäller urvalet av 
källmaterialet, är 1965-75, respektive 2000-2010. Den första perioden ligger före den tidpunkt 
då de individualistiska värderingarna på allvar börjat omvandla det svenska samhället och 
inrymmer dessutom en - ur det historiematerialistiska perspektivet - intressant tidsepok, 
nämligen slutet av 60-talet. Den andra perioden börjar år 2000, ett decennium efter att 
individualismen slagit igenom. Om förändringar ägt rum i linje med vår frågeställning, borde 
dessa således med stor sannolikhet kunna avläsas i materialet just mellan dessa strategiskt 
utvalda perioder.  
 
Orsaken till att varje period sträcker sig över tio år är att vi vill uppnå ett tillräckligt stort antal 
böcker för vårt urval för respektive period. Periodernas längd har också bestämts med hänsyn 
till att de eventuella effekterna av den samhällsförändring vi vill mäta sannolikt tar en viss tid 
på sig innan de blir synbara.  
 
För att maximera våra chanser till att stöta på eventuella förskjutningar i historieskrivningen, i 
linje med vår frågeställning, har vi valt att begränsa oss till ett för sammanhanget lämpligt 
historiskt skeende, nämligen den franska revolutionen. Där finns de starka historiska 
personligheterna som inbjuder till ett mer aktörsinspirerat historieskrivande, men också de 
många strukturella orsakerna representerade av sociala och ekonomiska motsättningar och 
spänningar. Franska revolutionen utgör således ett historiskt skeende där båda perspektiven 
väl skulle kunna vara representerade.  
 
Vi har valt att stanna vår studie vid Napoleons maktövertagande 1795. Orsaken till detta 
beslut är att vi vid genomläsning av ett antal böcker innan studien, upptäckte att skildringarna 
av Napoleontiden sticker ut och tenderar att vara oproportionerligt aktörsinfluerade, och 
skulle därför riskera att påverka studiens resultat i allt för stor omfattning.  
När det gäller de källkritiska aspekterna på källmaterialet är det egentligen bara 
äkthetskriteriet som är intressant då vi ju kommer att använda oss av böckerna som kvarlevor, 
inte som berättande källor. Då källorna utgörs av granskad gymnasielitteratur utgår vi ifrån att 
alla hot om oäkthet är undanröjda.  
 
Vi kommer att närma oss källmaterialet genom en djupgående textanalys där två aspekter av 
revolutionen kommer att studeras – ur struktur/aktörperspektivet - nämligen hur böckerna 
framställer orsakerna till revolutionen samt hur händelseförloppet skildras. Vi kommer även 
att ta hänsyn till bilder och bildtext i de fall vi bedömer detta relevant, det vill säga i den mån 
dessa tydligt representerar den ena eller andra historiesynen.  
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De läroböcker som ligger till grund för undersökningen är: 
 

• Thulin, Elm (2000) Epok Historia A 
• Nyström, Nyström, Nyström (2008) Perspektiv på historien A Bas 
• Hildingsson, Kjellin, Westin, Åberg (1972), Två sekler A 
• Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), Epos A 
• Rystad, Sallnäs (1972), Dokument oh ögonvittnen 
• Brolin, Dannert, Holmberg (1968), Historiens huvudlinjer åk 2-3 

 
Urvalet av dessa läroböcker har gjorts för att kunna representera de båda tidigare nämnda 
tidsintervallen 1965-75 samt 2000-2010. Samtliga källor avser gymnasieskolan och eftersom 
vi valt att fokusera vår analys av vad läroböckerna skriver om franska revolutionen har det 
också varit av vikt att vi i valet av dessa sett till att böckerna beskriver denna period noggrant. 
Därutöver har vi även valt att begränsa oss till böcker som täcker över historien ur ett längre 
kronologiskt perspektiv, alltså böcker som skriver allmänt om historien och inte handlar om 
enskilda händelser eller teman. Detta för att öka möjligheten till att generalisera läroböckernas 
historiesyn till mer än kring franska revolutionen. 
 
I övrigt har tillgänglighet varit en viktig faktor i urvalet. Av böcker från perioden 1965-1975 
fanns ett större antal än från perioden 2000-2010 tillgängliga för oss. Av de böcker som fanns 
tillgängliga har vi inte ansett det finnas någon anledning till att välja ut enskilda läroböcker 
framför andra, eftersom vi vill se ifall det finns en allmän trend i förändringen mellan 
historiesynen i läroböcker mellan perioderna. Därför har ett slumpmässigt urval av de 
relevanta tillgängliga läroböckerna gjorts. 
 
Resultatet av urvalet resulterade alltså i böckerna listade ovanför. Om dessa böcker kan 
nämnas att samtliga hade ett  specifikt och relativt omfångsrika kapitel om franska 
revolutionen. Sidantalet låg i samtliga böcker mellan 10-30 sidor. 
 
Historiesyn och historiografi 
 
Innan vi börjar med våra nedslag i källmaterialet skulle vi vilja ge en kort bakgrund till det 
begrepp som studien omfattar. Studiet av historieskrivningen, historieforskningen och 
historieundervisningens historia kallas historiografi. Under åren har historiker tvingats att 
definiera, omdefiniera och revidera sitt verksamhetsområde. Genom ämnets tidsbundenhet får 
varje tid sin egen historieskrivning. Historikers tolkning av de samhällen och händelser den 
försöker uttala sig om blir därför samtidigt en spegling av det samhälle de lever i.16 
 
Läroböcker i historia har en tendens att favorisera ett visst urval av fakta och vissa tolkningar 
trots historieskrivningens krav på objektivitet. En bidragande orsak till varför så sker kan vara 
skilda historiesyner som i sin tur påverkas av det samhälle vi lever i. När en läroboksförfattare 
sammanställer forskningen inom ämnet tvingas denne göra ett urval för att kunna presentera 
historien på ett pedagogiskt och begripligt sätt. Detta urval påverkas av författarens 
historiesyn och värderingar. Med historiesyn menas den uppfattning den enskilde historikern 

                                                 
16 Lilja (1989)  s.7-8 
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har av vad som är historiens drivkraft, vad som är orsaken till att något händer. I begreppet 
ligger också historikerns egen uppfattning av vad det är i historien som bör studeras. 17 
 
Förändringar i historiesyn sker dock inte över en natt utan förändringar sker långsamt och det 
är svårt att sätta gränser för när en historiesyn ersätts av en annan på samma sätt som det kan 
vara svårt att sätta fasta gränser för när epoker börjar och slutar. 1800-talets 
historieuppfattning kallas ofta historism och huvudintresset kan sägas vara det unika i 
historien eller det individuella. 1900-talets historieskrivning har följt en trend att gå mot mer 
ekonomisk och social historia som en reaktion mot 1800-talets historism.18 Under 1900-talet 
har gradvis en förskjutning i debatten skett från först politisk historia kontra kulturhistoria till 
en debatt om individualistisk kontra kollektivistisk historieuppfattning.19 
 
Motsatsparet individ kontra kollektiv kan vara användbart för att urskilja vilken historiesynen 
är. Med en individorienterad förklaring ser författaren på individen som avgörande för 
händelsernas utveckling medan en kollektivorienterad förklaring ser händelserna utifrån 
massornas situation. 20 
 
En teori om vad som driver på samhällsutvecklingen som blivit allt vanligare, och som vi 
kommer att fokusera på, är aktörs- och strukturperspektivet. Aktörsperspektivet kan man säga 
är ett synsätt där politiker, domstolar, enskilda individer o.s.v. har en möjlighet att påverka 
omvärlden. Ett sådant synsätt kan representera ett modernt demokratiskt samhälle där dialog 
och växelspel dem emellan skapar nya normer, idéer och värderingar. Det andra perspektivet i 
denna teori är att stora samhällsmönster ändrar omvärlden. Ekonomiska system, nya tekniker, 
klassammansättningar är typer av strukturer där förändringar sker på grund av förändringar 
där aktörer inte har någon möjlighet att påverka händelseförloppet.    

 Under Franska revolutionen skulle man kunna tänka sig ett aktörsperspektiv där olika 
revolutionsledare, politiker, partier, eller grupper beskrivs som direkt ansvariga för 
förändring, medan man i ett strukturperspektiv skulle kunna betona hur ekonomiska och 
sociala system förändrar samhället oavsett aktörernas inblandning. Ett sätt att se på detta i 
händelser där historieskrivningen tydligt beskriver viktiga personer t.ex. Hitler under andra 
världskriget, skulle kunna vara att hävda att samhällsstrukturerna skulle fört fram en sådan 
karaktär oavsett och att det inte var viktigt att det just var han. 

 Det finns även en möjlighet till ett växelspel mellan aktörs- och strukturperspektiv, som blivit 
allt vanligare i modern historieskrivning, där aktörerna förstås som individer vilka agerar i en 
samhällelig struktur. Detta medför möjligheter men även begränsningar för aktörerna att 
påverka det historiska förloppet. Genom aktörernas handlande påverkas strukturerna som i sin 
tur påverkar andra aktörer och ger dessa sina möjligheter och begränsningar. 

Denna teori används således också som ett analysverktyg för att undersöka de eventuella 
förskjutningarna mellan kollektivism och individualism, det vill säga skulle 
aktörsperspektivet öka mellan perioderna, är detta enligt vår teori ett tecken på en ökande 
individualism. 

                                                 
17 Larsson, Bjarne, Gabriela. Forma historia, metodövningar. s. 28-29   
18 Lilja (1989) s.34-35 
19 Lilja (1989), s.39 
20 Florén, Anders, Hjartarson, Stefan (1979)  s.31 
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Resultatredovisning 
 

Perioden 1965-75 

Nedslag 1 - Historiska huvudlinjer 1968 
 
När det gäller de bakomliggande orsakerna till den franska revolutionen anger boken en rad 
tydliga strukturella skäl som rör sociala motsättningar (klasskamp) och ekonomisk politik. 
Dessutom inleds kapitlet om revolutionen med en utförlig beskrivning av Frankrikes generella 
politiska läge vid mitten av 1780-talet. Landet beskrivs trots sin storlek och omfattande 
ekonomiska aktivitet som kraftigt försvagat. Orsakerna som anges är förlusten av kolonierna i 
Amerika och Indien, de många krigen som försvagat statsfinanserna, samt rent 
inrikespolitiska skäl som låg i landets oförmåga till ekonomiska och politiska reformer, 
exempelvis gällande att landets olika landsändar hade olika skatter, och tullar mellan sig. 
Dessutom saknades en enhetlig lag. Anledningen till detta anges vara de besuttna klassernas 
motstånd och kungarnas oförmåga att ”…uppbära den ledarroll som det enväldiga systemet 
krävde av dem.”21. Detta är en av få gånger som boken snuddar vid ett aktörsperspektiv. 
Emellertid beskrivs kungarnas icke-handlingar fortfarande ur perspektivet att de ingår i en 
given roll, en kungaroll, och deras oförmåga att uppfylla den rollens vitala funktioner. Ett 
svagt aktörsperspektiv således, inlindat i strukturella ramar.  
 
En viktig orsak till de ökande spänningarna mellan de olika klasserna i det franska samhället 
anges vara de orättvisa levnadsvillkoren, exempelvis att adel och präster var skattebefriade 
trots att de ägde majoriteten av landets jord, och därtill åtnjöt en rad privilegier som 
exempelvis jaktmonopol och rätt att uttaga avgifter av bönderna samt kräva dagsverken.  De 
högre ståndens skattefrihet var en stor börda för bönderna, och detta beskrivs i boken som 
centralt för att spänningarna i samhället byggs upp, liksom det faktum att adeln hade 
ensamrätt till de högre ämbetena i statsapparaten.  
 
Efter att ha beskrivit de sociala förhållandena gör boken en intressant vändning i 
resonemanget om orsaker till revolutionen. Frågan om Frankrikes sociala förhållanden 
egentligen var unika ur ett Europeiskt perspektiv ställs, och svaret blir nej. Som en 
kompletterande orsak nämns i stället den ekonomiska konjunkturen, som under 1700-talet 
gjort ett uppsving och nu på 1780-talet lett till inflation och sämre villkor för löntagarna. 
Dessutom skenade statsskulden. Boken avfärdar således de tidigare framlagda sociala 
strukturella orsakerna som direkt orsak till revolutionen, men kommer samtidigt med en mer 
preciserad strukturell förklaring, det akuta statsfinansiella läget. 
 
Boken beskriver efter detta ett händelseförlopp där penningbehovet tvingar fram försök att 
bredda skattebaserna, vilka faller på motståndet från adel och präster, och att kungen i detta 
läge beslutar att inkalla riksdagen. Även om formuleringen vid förstone kan tyckas uttrycka 
en stark fristående handlingskraft hos kungen är de strukturella bojorna tydliga. Han tvingas i 
praktiken till detta radikala beslut på grund av, som boken beskriver, de övre klassernas starka 
motstånd i det akuta ekonomiska läget. Emellertid kan man hos de båda högre stånden 
urskilja ett – om inte utvecklat – men ändå klart kollektivt aktörsperspektiv i deras motstånd. 

                                                 
21 Brolin, Dannert, Holmberg (1968), Historiens huvudlinjer åk 2-3, s. 15 
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Att riksdagen samlas är inte en obetydlig händelse för den fortsatta utvecklingen. Det hade 
inte hänt - som boken också skriver – på 175 år. 
 
Riksdagssamlingen blev, beskriver boken, en stor besvikelse för de högre stånden – adel och 
präster. I stället blev det det tredje ståndet som flyttade fram sina positioner på de högre 
ståndens bekostnad.  
 
Det följande händelseförloppet beskrivs som fortsatta oroligheter i Paris (dit kungen tvingats 
flytta), som utmynnar i stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789. Som en reaktion på detta, 
konstaterar boken, reser sig även bönderna. Dessa bondeuppror framställs som betydelsefulla 
för en rad lagförändringar som samma år antas av nationalförsamlingen, innebärande viktiga 
förändringar av den franska samhällsordningen. Bönderna tillskrivs således en viss kollektiv 
aktörsroll i ett viktigt skede av händelseförloppet, i det att deras uppror leder till ett visst 
handlande av nationalförsamlingen. Bokens formulering, ”Därmed hade jämlikheten som 
princip högtidligen erkänts och landet äntligen uppnått en nationell enhet”22 visar ändå på det 
tydliga strukturella undertonerna, det vill säga ingen aktör pekas tydligt ut.  
 
Boken beskriver sedan hur nationalförsamlingen började diskutera nya principer för den 
franska samhällsordningen, bland annat enväldets avskaffande, samt hur nationalförsamlingen 
tar fram en deklaration som ger varje medborgare en viss grad av frihet. Emellertid, 
framhåller boken, var inte enigheten om hur dessa olika idéer skulle omsättas i praktiken lika 
stor. Först 1791 fick Frankrike en ny författning, och landet blev en konstitutionell monarki. 
Här tillskrivs nationalförsamlingen vissa kollektiva aktörsdrag. Det vill säga efter att de 
inledande – mer av strukturella omständigheter – framtvingade förändringarna är lagda åt 
sidan, framställs det som om nationalförsamlingen tar initiativ till de fortsatta reformerna mer 
opåtvunget.  
 
Den konstitutionella monarkin faller dock snabbt. ”Under trycket av en tilltagande 
radikalisering hos Paris folkmassor avskaffades kungadömet (aug 1792)”.23 Boken beskriver i 
stället hur republik införs och att den lagstiftande församlingen ersätts av ett konvent, som 
väljs genom allmän rösträtt.  
 
I Europa, beskriver boken, mottogs Frankrikes reformer först positiva, inte minst bland 
bönder och löntagare som i revolutionens idéer såg en ljusare social och ekonomisk framtid. 
Den successivt ökande radikaliseringen i Frankrike skapar emellertid större tveksamhet, inte 
minst bland de styrande skikten i Europa. ”Därtill bidrog den skrämselpropaganda som, som 
bedrevs av franska adelsmän, vilka flytt från sitt land”.24 Här framställer boken de 
landsflyktiga adelsmännen som viktiga aktörer. Kanske är detta exempel det allra tydligaste 
aktörsperspektivet. Dessa stämningar, som blir resultatet, menar boken sedermera leder fram 
till det krig i Europa som med korta avbrott kommer att pågå i närmare 25 år. Även om 
omnämnandet är kort således skapar sammanhanget en känsla av att de landsflyktiga 
adelsmännens inverkan på krigsutbrottet inte ska underskattas. 
 
Krigssituationen, beskriver boken, tvingade fram en mindre demokratisk ordning i Frankrike. 
Ett välfärdsutskott inrättas under konventet med ansvar för krigsmakten. Vidare inrättades 
revolutionsdomstolar som dömde opponenter till republiken till döden, tydliga strukturella 
orsaker således till den nya ordningen. 
                                                 
22 Brolin, Dannert, Holmberg (1968) s. 17 
23Brolin, Dannert, Holmberg (1968) s. 18 
24Brolin, Dannert, Holmberg (1968) s. 19 
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När det gäller bilderna som finns med i boken i det aktuella kapitlet är det bara en som tydligt 
visar på något aktörs- eller strukturperspektiv, och det är den första bilden. Den är tvådelad 
och symboliserar tredje ståndets situation i Frankrike före, respektive efter 1789, det vill säga 
de sociala och ekonomiska strukturernas förändring.  På den vänstra av de två bilderna syns 
en bonde bärandes på en adelsman och en präst. På den högra bilden är ordningen omvänd, 
prästen och adelsmannen bär bonden, som dessutom håller i en dödad hare, vilket 
symboliserar upphörandet av adelns jaktmonopol.25  
 
Nedslag 2 - Två sekler, 1972 
 
Kapitlet om den franska revolutionen inleds med en rad olika strukturella förklaringar till vad 
som skulle leda fram till revolutionen. Inledningsvis ger boken en statistisk förklaring över 
läget i Frankrike där invånarantal, demografi m.m. diskuteras som bakgrund till de sociala och 
ekonomiska strukturer som sedan utmålas som de viktigaste orsakerna bakom. 
 
Boken väljer att skilja mellan sociala och ekonomiska strukturer. Bland de sociala strukturer 
som man använder som orsaksförklaring beskriver man en föråldrad samhällsordning. Man 
väljer att beskriva detta som att "Kungarna hade berövat adeln och prästerskapet deras 
förpliktelser att sköta förvaltning, rättskipning och krigstjänst men låtit dem behålla sina 
sociala och ekonomiska privilegier."26 Boken väljer därefter att hävda att dessa privilegier 
som skiljde mellan adeln och borgarklassen är den stora anledningen till missnöjet bland 
borgarna som sedan ligger bakom revolutionen.  
 
Bland de ekonomiska strukturerna ger boken flera orsaker. Man tar upp den orättvist fördelad 
beskattningen samt krigsutgifter från 1778-1783 som förklaringar till Frankrikes dåliga 
ekonomi. Dessutom tillägger man att landet hade gått in i en lågkonjunktur där industrin inte 
kunde konkurrera med de modernare engelska fabrikerna samt att jordbruket led av 
missnöjen. Detta benämner man i boken såsom att "Frankrike skakades alltså under 1780-talet 
av en kris inom industri och jordbruk."27 
 
Händelserna kring 1789 då ständerna samlas för att ta itu med problemen förklaras därefter i 
termer av en kamp mellan de olika stånden. Man skriver t.ex. "Hotade inte godsägarna de 
oroliga bönderna med väpnade följen?"28 eller "Ute i landet brände bönderna på många håll 
slotten och slog ihjäl deras ägare"29. Den klasskamp man beskriver som den drivande kraften 
till händelserna bygger i sin tur direkt på det ekonomiska läget. 
 
De efterkommande händelserna beskrivs som en vid debatt där olika partier bildandes och 
försökte att driva igenom sina frågor. Efter detta beskriver man hur "Man kände sig hotad av 
de gamla monarkerna."30  Hotet mot revolutionen används då som förklaring till kriget mot 
Österrike och Preussen. Boken beskriver också intressant nog hur kungen misstänktes 
sympatisera med fienden, men att detta enbart användes i politiskt syfte att stärka opinionen 
för revolutionen bland folket.  
 

                                                 
25 Brolin, Dannert, Holmberg (1968) s. 15 
26 Hildingsson, Kjellin, Westin, Åberg (1972), Två sekler A, s.16 
27 Hildingsson, Kjellin, Westin, Åberg (1972), s.18 
28 Hildingsson, Kjellin, Westin, Åberg (1972), s.20 
29 Hildingsson, Kjellin, Westin, Åberg (1972), s.20 
30 Hildingsson, Kjellin, Westin, Åberg (1972), s.22 
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Om det kommande skräckväldet beskriver boken hur en radikal grupp ur välfärdsutskottet 
utövade diktatorisk makt. För första gången väljer boken här att ta upp enskilda aktörer under 
revolutionen då man beskriver deras ledare Robiespierre. Det beskrivs hur det var hans 
"styrka att han var övertygad om sin republikanska dygd och att han kunde övertyga så många 
andra både om denna och om sin omistlighet."31 Förklaringen som ges i boken till hans fall är 
att han efter att trycket lättat på Frankrike fortsatte sitt hårdföra styre och därför störtades av 
oppositionen. Man kan i texten ana ett visst mått av ironi över Robespierres självtillskrivna 
förträfflighet. Det framstår mer som att Robespierre var ett uttryck för en av de två 
ideologiska motpolerna som stred om makten.  
 
Avslutningsvis ger boken en vidare syn på revolutionen genom att förklara hur debatten kring 
revolutionens orsaker, mål och medel sett ut. De två synpunkter boken här väljer att fokusera 
på är Edmund Burkes teori kring revolutionens orsaker som en brytning mellan borgerskapet 
och den föråldrade samhällsordningen, samt Marx teori där revolutionen helt beror på 
klassmotsättningar.  
 
Nedslag 3- Dokument och ögonvittnen, 1972   
 
Boken inleder med att konstatera att bönderna i Frankrike i allmänhet var fria, men att de 
feodala rättigheterna och de betungande skatterna förorsakade stort lidande och missnöje. En 
utförlig redogörelse ges över den skrift över krav som bönderna i en by skickade med sin 
representant till ständerförsamlingen 1789.  Ett utdrag ur denna text: ”Vi fodrar; att alla 
skatter betalas av de tre stånden efter vars och ens förmåga utan något som helst undantag; att 
samma lag oh rätt skall gälla i hela kungariket…”32 Boken visar på tydliga sociala och 
ekonomiska strukturer som orsak till spänningarna i det franska samhället. Samtidigt väljer 
den att lyfta fram enskilda bönders krav inför ständerförsamlingen. Dessa bönder framställs 
som del av händelsen men inte som aktörer som driver den. 
 
Boken beskriver sedan kort att ståndsriksdagen ombildas till en nationalförsamling, 
enkammarriksdag, och att denna nya församling på grund av de oroligheter som pågick bland 
bönderna, började förändra det franska samhällets förutsättningar. Boken beskriver hur 
ståndsprivilegierna avskaffas och att en förklaring om de mänskliga rättigheterna tas fram. 
Denna förklaring beskrivs utförligt i 17 artiklar. Artikel ett och två lyder exempelvis; 
”Människorna föds fria och förblir fria med lika rättigheter. De samhälleliga olikheterna kan 
endast ha till mål att tjäna statens bästa… Ändamålet med varje statsbildning är att skydda de 
naturliga och eviga mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter är frihet, egendomsrätt, trygghet 
och rätt att göra motstånd mot förtryck...”.33 Åter igen ett tydligt strukturellt drivet 
händelseförlopp, med en i sammanhanget ovanlig fördjupning. 
 
Boken redogör efter detta för nationalförsamlingens viktiga arbete med att ta fram en ny 
författning, och att en sådan förelåg på hösten 1791, innebärande bland annat att 
konstitutionell monarki infördes. Dock betonas att detta inte innebar att Frankrike blev någon 
demokrati, exempelvis saknades rösträtt för alla. På samma sätt som förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, beskrivs också den nya författningen mycket utförligt i boken.  Här 
följer ett utdrag ur första artikeln; ”… Det finns inte längre någon adel eller högadel, inga 
ärftliga utmärkelser, inga ståndsskillnader, inget länsherreskap, ingen ärftlig domsrätt, inga 
slag av titlar eller benämningar eller privilegier, som förut sammanhängde med dem, inga 
                                                 
31 Hildingsson, Kjellin, Westin, Åberg (1972), s.26 
32 Rystad, Sallnäs (1972), Dokument och ögonvittnen, s. 10 
33 Rystad, Sallnäs (1972), s. 11 
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riddarordnar, inga sådana sammanslutningar eller utmärkelser, för vilka hög börd krävdes, 
och ingen makt över andra medborgare än den, som statsämbetsmannen äger, då han utövar 
sitt ämbete…”.34 
 
Boken beskriver sedan hur kortvarig den konstitutionella monarkin blev på grund av landets 
krigföring och konungens kontakter med landets fiender. En revolt, skriver boken, utbröt i 
Paris och kungafamiljen sattes i fängelse. Här finns vissa aktörsdrag i framställan av de 
kungliga kontakterna med landets fiender. Men även tydliga strukturella drag i form av 
krigföringen.  
 
Boken ger sedan en bild av ett konvent dominerat av herrarna Danton och Robespierre, båda 
tillhörande de så kallade jakobinerna, samt processen som beseglar kungens öde. Hur detta 
går till redogörs i boken genom ett utdrag av Robespierres tal i konventet när frågan skulle 
avgöras. Här följer ett utdrag; ”…Den fråga som sysselsätter er, är avgjord genom satserna; 
Ludvig är avsatt för sina förbrytelsers skull; Ludvig anklagade det franska folket för uppror; 
för att tukta det grep han till tyrannens vapen. Folkets seger har slagit fast, att det var han som 
var rebellen. Kungen kan alltså inte dömas, han är redan dömd…”.35 
Även om orsakerna till kungens fall framstår som strukturella, går det inte att komma ifrån 
känslan av att Robespierres roll i kungens dödsdom bedöms vara viktig.   
 
Efter detta redogör boken för den maktkamp som seglar upp mellan Danton och Robespierre, 
ur vilken den sistnämnda går som segrare medan Danton avrättas.  Men sedermera, skriver 
boken, drabbar samma öde Robespierre själv, efter att moderata krafter störtat honom. 
Robespierres fall framställs genom en text skriven av en tysk korrespondent på plats: ”… 
Robespierre steg upp i talarstolen och ville tala. Men han möttes överallt av hånfulla tillrop 
/…/ Tallien sade /…/ snart kommer vi bli av med tyrannen. Tills nu har man i hans bostad 
gjort upp listorna på de dödsdömda folkrepresentanterna… Det är på tiden att vidta kraftiga 
motåtgärder. Jag har själv väpnat mig med en dolk för att döda denna tyrann, om konventet 
inte låter avrätta honom…”.36 Boken väljer således att lyfta fram en mycket detaljerad del av 
händelseförloppet, nämligen själva debatten som leder till Robespierres fall. Även om texten 
inte är värderande i sin historiesyn, tyder ändå upplägget på att boken vill lyfta fram de 
inblandade personerna.  
 
När det gäller bilderna som finns med i boken i det aktuella kapitlet är det bara en som tydligt 
visar på något aktörs- eller strukturperspektiv, och det är den första bilden, som visar på de 
orättvisa sociala och ekonomiska strukturerna i det franska samhället. Bilden visar en bonde 
liggandes under en stor sten, och på stenen står en adelsman och en präst.37 
 
 
  
 

                                                 
34 Rystad, Sallnäs (1972), s. 13 
35 Rystad, Sallnäs (1972), s. 15 
36 Rystad, Sallnäs (1972), s. 17 
37 Rystad, Sallnäs (1972), s. 9 
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Perioden 2000-2010 

Nedslag 1 - Epok Historia A 2000 
 
De orsaker som boken anger ligga till grund för den franska revolutionen är fokuserade på 
bakomliggande samhällsstrukturer. Kapitlet om revolutionen börjar med att beskriva det 
rådande finansiella läget i landet med utgångspunkt i ett traditionellt klasstänkande. Den då 
rådande skattepolitiken där adeln och kyrkan var befriade från skatter, och det tredje ståndet 
med borgare och bönder som utgjorde skatteunderlaget, anges som en bidragande orsak till en 
klasskamp som så småningom mynnade ut i en revolution. Enligt boken finns det alltså rent 
strukturella förklaringar t.ex. det dåliga ekonomiska läget i Frankrike som baserades på ett 
ohållbart skattesystem som skapar förutsättningarna för den franska revolutionen.  
 
En annan viktig orsak som anges är ett ökat missnöje som beskrivs vara baserat på idéer från 
upplysningsfilosofer om frihet och jämlikhet, ihop med det faktum att borgarna trots kraftigt 
ökade förmögenheter fortfarande saknade politiskt inflytande. I detta missnöje beskriver 
boken även hur "kungens plan var att driva igenom beskattning av adel och kyrka genom att 
stödja sig på tredje ståndet..."38 
 
Det händelseförlopp som sedan utspelar sig beskrivs som en ideologisk kamp mellan adeln 
och det tredje ståndet där "… man [var] oeniga om hur röstningen skulle gå till."39 Samlandet 
av riksdagen anges alltså mynna ut i en diskussion huruvida alla stånden skulle ha lika många 
röster, eller om det tredje ståndet skulle han lika många som adeln och kyrkan ihop. Enligt 
boken är kungens oförmåga till handling den direkta orsaken till att det tredjeståndet bildade 
en nationalförsamling med målet att ge frankrike en ny författning. Detta beskrivs nästintill 
som en utlösande faktor till revolutionen. Efter detta beskriver boken hur Paris stadsstyrelse 
dominerad av liberala krafter skapade ett nationalgarde genom att plundra militära arsenaler. 
Stormningen av Bastiljen menar boken blir en symbol för hur utvecklingen går vidare utanför 
kungens kontroll. 
 
Som central figur i dessa händelser nämns att "Chef i Paris blev den kände hjälten från 
amerikanska frihetskriget, markis av la Fayette."40 Dessa händelser beskrivs som 
borgerskapets revolution, och boken beskriver sedan hur folkliga resningar uppstår över hela 
landet underblåsta av revolutionsledare påverkade av upplysningsfilosfins tankar. Dessa 
händelser beskrivs i boken som betydelsefulla för hur adeln självfrivilligt avsade sig sina 
privilegier samt kungen förlorade sin makt, och som så småningom ledde fram till att "folkets 
vilja hade segrat."41 
 
Vidare lägger boken vikt vid hur hemliga förhandlingar mellan drottning Marie Antoinette 
och Frans II av Österrike, rörande Österrikisk hjälp att återställa den gamla ordningen, 
mynnar ut i ett krig mellan Frankrike och Österrike som sedan utvidgades till att gälla även 
Storbritannien, Preussen, Spanien och Nederländerna. Ett krig som beskrivs vara avgörande 
för en ökad oro och levnadsomkostnader i frankrike. 
 

                                                 
38 Thulin, Elm (2000), Epok Historia A, s.174 
39  Thulin, Elm (2000), s.175 
40  Thulin, Elm (2000), s.175 
41  Thulin, Elm (2000), s.176 
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Efter detta fortsätter boken beskriva hur radikala krafter under ledning av Robespierre tar över 
makten. Genom terror som politiskt medel beskrivs sedan hur den nya regeringen avrättar 
kung Ludvig XVI och Marie Antoinette och utropar republik samt inrättar domstolar för att 
göra sig av med sina politiska motståndare.  
 
De bilder som boken använder i kapitlet rör i huvudsak det strukturella läget under 
revolutionen. Med hjälp av bilderna försöker boken illustrera revolutionen som ett folkligt 
uppror baserat på brist på mat och stigande priser. Man visar också en bild på hur det tredje 
ståndet bär adeln och prästerskapet på sina axlar för att illustrera den tunga skattebördan de 
bar på. Två av de bilder som boken har med visar också på aktörer. Den första föreställer hur 
Ludvig XVI förs bort och den andra föreställande Marie Antoinette ingår i en faktaruta om 
kungafamiljens misslyckade flyktförsök ihop med Axel von Fersen undan avrättning. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de enskilda aktörerna i form av individer ges en liten 
men ganska betydande roll i boken. Ofta kan man ana aktörernas möjlighet att påverka det 
historiska skeendet, eller åtminstone ett manövreringsutrymme inom de strukturella ramarna. 
Författaren verkar antyda att det finns tillfällen under revolutionen då strukturerna tar över 
enbart på grund av de enskilda aktörernas oförmåga att handla. T.ex. att kungens oförmåga 
vid ständernas samlande anges som en orsak till revolutionens start. På så sätt kan man se att 
aktörsperspektivet förs fram på så sätt att aktörernas uteblivna handlingar också är aktioner 
som driver historien.  
 
Man ger också i boken grupper ledargestalter för att illustrera hur det är aktörer som faktiskt 
handlar och påverkar de riktningar som revolutionen tar, även om orsakerna i stor mån styrs 
av strukturer kan man också se att aktörernas val påverkar strukturerna i en växelverkan. 
Genom gruppernas handlande tar revolutionen olika former trots att de bakomliggande 
strukturerna är fastlagda. Överlag lägger man mycket större vikt vid själva händelseförloppet 
än orsakerna och bakgrunden till revolutionen. 
 
Nedslag 2 - Perspektiv på historien A Bas 2008 
 
Kapitlet väljer att först måla upp en bild över ett ståndssamhälle med stora klassklyftor, men 
väljer intressant nog att vända på detta genom att förklara att de gamla samhällsstrukturerna 
redan hade börjat luckras upp. t.ex. beskriver man hur "rika handelsmän kunde gifta in sig i 
fina familjer och övergå till ett förnämt liv som godsherrar."42 Istället väljer boken att 
fokusera på framväxande idéer om demokratisering från upplysningen, och nämner ett ökat 
allmänt missnöje med det kungliga enväldet, som en viktig orsak till att revolutionen var 
möjlig. Man bryter därför med en rent historiematerialistisk historiesyn och går mer på en 
idealistisk historiesyn där idéer och aktörer är de verkliga drivkrafterna. 
 
Som viktig bakgrund till revolutionen nämns också strukturella ekonomiska faktorer. 
Framförallt nämner man en ökad arbetslöshet som i sin tur berodde på ökad konkurrens med 
ett allt mer industrialiserat England. En annan bidragande orsak är den franska statens dåliga 
finanser, på grund av de stora lån man tagit för att stödja det amerikanska frihetskriget. I 
denna bild över ett problemfyllt frankrike väljer man dock bland alla strukturella perspektiv 
att också visa på hur kungen och drottningen var ointresserade av politik och mest ägnade sig 
åt jakt och sällskapsliv i ett liv av lyx och flärd. Vilket i sin tur skulle kunna vara ett sätt att 

                                                 
42 Nyström, Nyström, Nyström (2008) Perspektiv på historien A Bas, s.138 
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förklara att det rådande läget till viss del faktiskt berodde på en oförmåga till styrelse hos 
enskilda individer. 
 
Händelseförloppet som sedan beskrivs börjar med att kungen tillkallar ständerna för att få till 
en lagförändring angående skatterna, och att delegater från de tre ståndet genast blir osams 
över hur många röster varje stånd skulle få. Det beskrivs hur kungen motsade sig det tredje 
ståndets krav på en röst per delegat och istället träffades delegaterna i en närbelägen 
idrottshall för att enas om en ny författning utan kungens medgivande.  
 
Oroligheterna som sedan uppstår i landet och det följande händelseförloppet beskrivs som en 
kamp mellan det tredje ståndet och kungen om makten och kontrollen över landet. Adelns 
slutgiltiga beslut att gå med på att avskaffa sina privilegier beskrivs som den avgörande 
händelsen för hur kungamakten tvingas acceptera en förlust, vilket boken beskriver beror på 
att många adelsmän var påverkade av upplysningstankar om jämlikhet och frihet. Boken 
poängterar också hur adel och kungar i andra länderna tog avstånd från revolutionen i 
Frankrike och hur dessa drev på för att gå in i frankrike för att återställa ordningen. 
 
Oroligheterna i landet som sägs berott på det breda folkliga missnöjet anges som den främsta 
orsaken till hur radikala krafter kommer till makten i frankrike. Efter att det kungliga slottet 
stormats då rykten om drottningens samarbete med frankrikes och revolutionens fiender 
beskriver boken att det blev "advokaten Robespierre som under två års tid styrde Frankrike."43 
Boken försöker beskriva hur han genom terror och avrättningar gjorde sig av med många av 
sina politiska motståndare. Samtidigt som enskilda aktörer då blir viktiga för 
händelseförloppet beskriver boken sedan om hur de utländska trupperna besegras. "Hotet mot 
revolutionen hade slagits tillbaka. Då avsattes Robespierre och skickades utan rättegång till 
giljotinen."44 
 
Bilden av Robespierre blir här svårtolkad. Å ena sidan framställs han som en handlingskraftig 
person som styr hela frankrike och för igenom sina idéer, vilket tyder på ett aktörsperspektiv. 
Å andra sidan poängterar boken att så fort hans funktion som ordningshållare i tuffa tider 
försvinner, så avrättas han också vilket tyder på ett strukturperspektiv där strukturen för fram 
en aktör för att fylla en funktion och att någon annan hade fyllt Robespierres roll om han inte 
funnits. 
 
I övrigt bör även nämnas att kapitlets författare väljer att ge tips på övrig litteratur och film till 
studenterna och ger då uteslutande tips där enskilda verkliga eller fiktiva aktörer verkar under 
revolutionen såsom t.ex. filmen Marie Antoinette, eller Charles Dickens bok Röda Nejlikan. 
 
Nedslag 3 - Epos för gymnasieskolan, 2008 
 
När det gäller orsakerna till franska revolutionen anför boken såväl ekonomiska och sociala 
som idémässiga strukturer. Upplysningen, skriver boken, hade spridit en revolutionär 
stämning inte bara i Frankrike utan i hela Europa. Den tändande gnistan till revolutionen 
framhålls det dåliga statsfinansiella läget vara.  ”Utgifterna hade stigit i höjden under krigen 
mot England och genom stöd till de amerikanska revolutionärerna”.45 Det var dessutom, 
beskriver boken, svårt för kungen att förbättra statsfinanserna genom att adeln, präster och 
många borgare åtnjöt privilegier som i praktiken innebar skattebefrielse. 
                                                 
43 Nyström, Nyström, Nyström (2008), s.142 
44 Nyström, Nyström, Nyström (2008), s.143 
45 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), Epos A, s. 143 
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Efter denna ganska korta framställan av de bakomliggande och mer direkta orsakerna till 
revolutionen övergår boken till att beskriva själva händelseförloppet. Epos tar här sin 
utgångspunkt i en fråga; ”vad skulle kungen göra?”.46  Sommaren 1788 fanns, menar boken, 
ingen annan utväg än att sammankalla de tre stånden i ett försök att få nya skatter godkända. 
Kungen tas således som person som utgångspunkt för ett handlande som dock är styrt och 
påtvingat av bakomliggande strukturer, det vill säga oavsett vilken person som hade varit 
kung hade resultatet blivit det samma.  
 
När det gäller skildringen av riksdagens samlande går Epos in på relativt närgående 
beskrivningar om antal representanter, typ av representanter samt valprocedur; ”... vid inte 
mindre än 40 000 lokala möten runt om i Frankrike röstades de sammanlagt 1200 manliga 
ledamöterna fram. Adeln valde främst ombud som ville slå vakt om adelns privilegier. 
Prästerna valde många landsbyggdspräster … tredje ståndet valde utbildade män…”.47 
 
Även när det gäller riksdagens öppnande fortsätter Epos i samma stil, och beskriver 
exempelvis att kungens finansminister är den som öppnar ständernas möte och förklarar den 
ekonomiska situationen. Det framhålls vidare att det är kungen som sedan överlåter åt 
ständerna att rösta om nya lagförslag. Framställningen fortsätter i korthet: Tredje ståndet 
vägrar acceptera den gamla ordningen där ståndsvis röstning praktiseras, / Prästerna 
accepterade med knapp majoritet tredje ståndets inbjudan att börja arbeta med en ny 
författning, liksom en del adelsmän som påverkats av upplysningens idéer, kungen beordrar 
resten att också ansluta sig till den nya nationalförsamlingen, och så vidare. Boken väljer att 
presentera ett mycket tydligt aktörsperspektiv. Det är inte i första hand de bakomliggande 
strukturerna som driver utvecklingen utan de enskilda personerna/samhällsklasserna. 
 
Epos skriver att i samband med det tredje ståndets triumf fylldes Paris av rykten att 
motståndare till den nya nationalförsamlingen skulle genomföra en statskupp, och att 
regementsnärvaron i huvudstaden var stor. ”Människomassor drog då runt i staden på jakt 
efter vapen för att försvara nationalförsamlingen. Det gamla slottet och fängelset Bastiljen 
stormades…”.48 
 
Efter stormningen av Bastiljen beskriver Epos hur händelserna i Paris sprider sig i övriga 
landet, hur makten i en rad städer tas över av småfolk och borgare, och hur adelns och 
prästernas vacklande makt tas som intäkt av bönderna för att starta egna upplopp. Här 
tillskrivs framförallt bönderna en viss kollektiv aktörsroll. 
 
Boken lyfter i sammanhanget i synnerhet upp böndernas uppror som i särskilt oroande, och 
hur nationalförsamlingen fruktar att de skulle spridas till Paris. Därför, framhåller Epos, 
började nationalförsamlingen diskutera böndernas situation, och förslag på förbättringar. 
Dessa diskussioner leder fram till att alla de högre ståndens feodala rättigheter avskaffas. Att 
utvecklingen tar en, som boken beskriver, ”sensationell riktning”49 kan, enligt Epos 
framställning, tillskrivas ”radikala, upplysta adelsmän”.50 En blandning således av aktörs- och 
strukturperspektiv. Samtidigt som nationalförsamlingens ökade reformtakt tillskrivs 

                                                 
46Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), s. 143 
47Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), s. 143 
48 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), s. 144 
49 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), s. 145 
50 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), s. 143 
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strukturella orsaker i det att det framtvingas av den ökade oron, lyfter boken upp en viss 
kategori av adeln som en viktig aktör i reformarbetets framgång. 
 
Epos ägnar, relativt det totala utrymmet, en stor del till kvinnornas situation och roll under 
franska revolutionen.  Bland annat beskrivs ett kvinnotåg som utrustat med både gevär och 
pikar marscherade från Paris till Versailles i protest mot de höga brödpriserna, och som slutar 
med att kungen med familj tas som gisslan, och tvingas till Paris. Epos beskriver kvinnorna 
som aktiva i demonstrationer och som inte tvekande till att ta till vapen, ”... ibland med större 
engagemang än männen”.51 Att kvinnornas protestmars påstås vara det som resulterar i att 
kungen tvings in till Paris är att tillskriva dessa kvinnor en betydande kollektiv aktörsroll. 
 
Epos lyfter särskilt fram författarinnan Marie Gouzes försök att flytta fram kvinnornas 
positioner. Bland annat hennes kamp för rösträtt och formulerade ”förklaring om kvinnors 
rättigheter”. Epos konstaterar att kampen inte ledde till några framgångar, ”i stället förbjöds 
kvinnoklubbarna /…/ och flera förkämpar för kvinnorna avrättades. Bland dem fanns Marie 
Gouze”.52  
 
Epos skildrar sommaren 1792 som en vändpunkt i revolutionen, då den brutaliseras betydligt. 
Boken framställer en man med namn Robespierre som vinner allt mer inflytande i 
nationalförsamlingen och slutligen ”…kom att dominera denna i närmare två år, en period 
som brukar kallas skräckväldet”.53 Rädslan för honom, redogör Epos, kom att bli hans fall. 
Han arresteras och avrättas utan rättegång. 
 
Ett par av de bilder som finns med i det aktuella avsnittet i boken bär tydliga drag av aktörs 
och strukturperspektiv. Den första bilden symboliserar de franska böndernas bördor, och är ett 
tydligt uttryck för de bakomliggande sociala och ekonomiska strukturer som präglade landet. 
Bilden visar en bonde liggandes under en stor sten, och på stenen står en adelsman och en 
präst.54 Den andra av bilderna bär tydliga drag av aktörsperspektiv. En bestämd och självsäker 
kvinna syns på bilden beväpnad med ett spjut. Bilden kan förstås som att kvinnor gör 
skillnaden. Bilden är från ett upprop för kvinnlig värnplikt.55 

                                                 
51 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), s. 147 
52 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (2008), s. 147 
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Avslutande diskussion 
 
Vilka slutsatser kan vi nu dra av de observationer vi gjort? Har styrkeförhållandet mellan det 
strukturella förklaringssättet och det aktörsbaserade förklaringssättet förändrats i de 
undersökta historieböckerna mellan perioderna 1965-75 och 2000-2010? Som det framgår av 
resultatredovisningen är svaret sammantaget ja. 
 
När det gäller de bakomliggande orsakerna till revolutionen gör den första periodens (1965-
75) böcker samma bedömning. Det är ekonomiska och sociala strukturer som lyfts fram. 
Exempel på detta är den orättvisa skattebördan, klasskampen mellan de högre stånden och det 
tredje ståndet, framförallt frustrationen hos den ekonomiskt sett besuttna borgarklassen över 
adelns gamla privilegier. Två av böckerna anger den ekonomiska lågkonjunkturen landet 
hamnat i som en direkt anledning till revolutionen. Även demografiska omständigheter lyfts 
fram som bakomliggande skäl. Ingen av böckerna tillskriver enskilda eller kollektiva aktörer 
någon roll i orsakerna till revolutionen. 
 
När det gäller den andra periodens (2000-2010) orsaksframställan kan vi konstatera att den i 
två av böckerna är den samma som under den första perioden, det vill säga strukturella 
orsaker dominerar. En av böckerna sticker emellertid ut genom att också presentera ett tydligt 
aktörsperspektiv på orsaken till revolutionen, nämligen det folkliga missnöjet med kungen, 
samt kungens oförmåga till handling som orsak till att tredje ståndet bildar en 
nationalförsamling med ambitionen att ge Frankrike en ny författning. 
 
En annan viktig skillnad mellan de båda perioderna är att samtliga böcker ifrån den andra 
perioden - som orsaksförklaring till revolutionen - nämner hur idéer börjat spridas om frihet 
och jämlikhet. I böckerna från den första perioden nämns idéer inte alls som en orsak till 
revolutionen.  
 
När det sedan gäller själva händelseförloppet dominerar även där det strukturella synsättet den 
första periodens böcker. Inte minst gäller detta två viktiga skeenden, nämligen riksdagens 
inkallande och nationalförsamlingens inledande reformer. När det gäller riksdagens 
inkallande anges det ekonomiska läget och den påföljande klasskampen som skäl till detta, 
uttryckt bland annat i de högre ståndens motstånd till nödvändiga ekonomiska reformer. I 
fallet nationalförsamlingen framgår tydligt i två av böckerna hur de våldsamma upproren på 
landet driver på församlingens arbete, då man fruktar för att upproren ska spridas till Paris.  
 
Den andra periodens böcker beskriver händelseförloppet många gånger likartat som den första 
periodens böcker. Dock ges i avgörande skeenden ett större utrymme för aktörer. Exempel på 
detta är beskrivningar av kungens bristande förmåga som en direkt orsak till tredje ståndets 
framgångar vid ständerförsamligne, eller att radikala upplysta adelsmän var avgörande i 
arbetet med att avskaffa de högre ståndens privilegier. 
 
Sammantaget kan vi alltså konstatera att styrkeförhållandet mellan det strukturella 
förklaringssättet och det aktörsbaserade förklaringssättet har förändrats till fördel för det 
aktörsbaserade förklaringssättet mellan de båda perioderna. Det är dock inte tal om någon klar 
övergång från å ena sidan bara strukturella förklaringar till å andra sidan bara 
aktörsperspektiv. Istället råder i läroböckerna från 2000-2010 snarare en slags växelverkan, 
där aktörerna ges ett spelrum inom de strukturella ramarna.  
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Det är dock långt ifrån någon total övergång från struktur- till aktörsperspektiv. Man kan ana 
att den historiematerialistiska historiesynen som var dominerande under den första 
undersökningsperioden (1965-75), där ekonomiska och sociala förhållanden ses som 
avgörande för de historiska händelser, har fått konkurrens av en mer idealistisk historiesyn där 
idéer, ideologier och enskilda aktörer ses som drivkraften bakom historien. Det är dock inte 
som på 1800-talet frågan om någon historism men möjligen kan man ana en viss tillbakagång 
däråt. 
 
Man kan därför inför framtiden ställa sig frågan om detta är en utveckling som bara påbörjats 
eller om förändringen är klar. Man kan också fråga sig om det finns en tröghet i avseende på 
hur lång tid det tar för den akademiska historieskrivningen att få genomslag i läroböckerna. 
Läroboksskrivningen följer kanske i en tradition där ett nytt verk i huvudsak bygger på det 
tidigare, och där en lärobok som kommer ut nu således egentligen bygger på en bok som är 
många år äldre. För att få svar på dessa frågor krävs det mer forskning i ämnet.  
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