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Inledning 
Har du en österländsk bakgrund? Känner du kanske någon som har det? Upplever du en viss 

orättvisa kring hur just din, dina släktingars eller din väns historia är representerad i väst? 

Beroende på hur många medgivande svar dessa frågor får, finns det alltså en möjlighet för att 

just du har reflekterat kring denna studies övergripande dilemma: kring hur väst beskriver 

österländsk historia.    

Detta arbete redogör för hur persisk historia återberättas i två samtida populärhistoriska 

böcker från två västerländska länder: Antikens Persien publicerad i Sverige och Persian Fire: 

The First World Empire and the Battle for the West publicerad i Storbritannien. Dessa två 

böcker valdes, då jag som svensk-iranier upplever att britter har mer kunskap och intresse för 

persisk historia än svenskar, och därmed önskade jag att studera hur detta kommer sig. Detta 

genom att jämföra två populärhistoriska böcker, en från respektive land. De två berörda 

böckerna valdes främst på grund av deras lättillgänglighet men även på grund av att de 

publicerats i två olika västerländska länder. Därutöver är ett av målen med denna studie att 

reflektera kring aktuella böcker, som med högre sannolikhet kan hittas i en lokal bokhandel 

eller Stadsbibliotek. Detta för att denna undersökning ska vara av relevans för samtida 

historiekunskaper om Persien. 

Specifikt fokuserar denna studie på hur tre persiska kungar från den akemenidiska dynastin 

beskrivs, i två samtida populärhistoriska böcker. Dessa kungar är i västerländska 

publikationer mer kända som: Kyros, Darius och Xerxes som är de grekiska namnen på de 

persiska kungarna. Dessa aktörer valdes då de ges ett större utrymme i de två berörda 

västerländska böckerna, i jämförelse med övriga historiska perser. De berörda akemenidiska 

kungarna kan gå under olika namn i väst uppmärksammar Tom Holland i Persian Fire, vissa 

författare använder deras latinska namn medan andra använder de grekiska.1 Däremot 

kommer denna studie att referera till de tre berörda akemeniderna med deras persiska namn: 

Korosh, Daryush och Khshayarsha. Detta för att ta avstånd från ett västerländskt maktanspråk 

över persers rättighet till sina namn men även för att tillrättavisa samt utmana en västerländsk 

förståelse av perser. Med detta sagt kommer de tre berörda kungarna istället refereras till som 

den iranske historikern Homa Katouzian gör i The Persians: Ancient, Mediaeval, and the 

Modern Iran, vilket är en persisk populärhistorisk bok från Iran.2 

                                                       
1 Tom Holland (2007), Persian fire: The First World Empire and the Battle for the West, s. x. 
2 Homa Katouzian (1985), The Persians: Ancient, Mediaeval, and Modern Iran, s. 1-72. 
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Ännu en anledning bakom detta ämnesval är på grund av mina oroväckande känslor som 

väcktes i en reaktion till filmen 300. För den obekante är 300 en tolkning av händelserna som 

ägde rum vid Thermopyle: slaget mellan Sparta, en del av dagens Grekland, och Persien 

under den akemenidiska dynastin. Filmen gör en tolkning av akemeniderna ur ett despotiskt 

synsätt, då de målas upp som en främmande grupp som bör förtryckas av grekerna. 

Tolkningen av akemeniderna kan förstås utgå från ett postkolonialt perspektiv, då de 

mörkhyade osympatiska akemenider konstruerats som primitiva i relation till de vita 

sympatiska spartanerna.3 Gestaltningen av den persiska kungen Khshayarsha ger förutom 

anspelningar på postkolonialism ger även intrycket av anakronism: hans skarpa 

kindpiercingar, tatuerade ögonbryn samt robotliknande röst i relation till spartanerna eftersom 

dessa attribut inte var lika etablerade under antiken som i modern tid. Detta kan tolkas som en 

mer modern skildring av individer som sticker ut ur mängden och används här för att skarpare 

markera ut akemeniderna som de andra. Konstruktioner som dessa ger samtidigt upphov till 

filmtekniken misé-en-scène menar Michael Howarth. Detta innebär att händelser i film 

konstrueras beroende på vilket perspektiv regissören vill förmedla: ljusa plagg på en karaktär 

kan förmedla godhet samt sympati medan mörka plagg kan symbolisera ondska. Liknande 

konstruktioner har alltså tagit form i 300, något som även kan gynna den västerländska 

populärkulturen. Dock på bekostnad av samtidens förståelse av perser och deras ättlingar, 

vilket kan leda till klyftor mellan folkgrupper.4 Det finns alltså en tydlig distinktion mellan att 

spartanerna anses som goda medan perserna ses som onda i 300, eftersom filmen främst 

återger ett grekiskt perspektiv på slaget vid Thermopyle.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
3 300 [DVD] dir. Zac Snyder, Walter Home Video, 2007. 
4 Michael Howarth (2017),” Teaching mise-en-scène through Alfred Hitchcock’s Psycho”, The Journal of Film & Visual Narration, nr 2 
2017, s. 35-36. 
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En kortare sammanfattning av akemeniderna  
Under antiken låg nuvarande Iran i centrum av ett imperium som kallades för Persien. Persien 

styrdes av ett flertal olika dynastier, vilket utgör grunden till benämningen olika persiska 

imperier eller riken beroende på den styrande regimen. En dynasti syftar på en viss tidsperiod 

när en viss släkt styr och regerar ett landområde. De mest kända persiska dynastierna i väst är 

akemeniderna, parthianerna och sasaniderna.5 

Persien kan mer specifikt kallas för det medo-persiska riket. Kung Korosh räknas som den 

förste storkungen av den akemenidiska dynastin, då han förenade två riken, som kom att ge 

upphov till en av världens mest omtalade stormakter. Medernas rike togs över av 

akemeniderna mellan åren 600–530 f.Kr.6 Hädanefter lade Persien under sig flera olika 

civilisationer, bland annat Babylonien, Assyrien samt delar av Grekland. Perserna beskrivs 

som goda administratörer och hade ett unikt välfungerande system över hur riket skulle styras 

och skötas, exempelvis hade de vägar genom hela riket, vilket underlättade för att transportera 

sig genom riket: ”Ett berömt exempel är kungsvägen som gick från västra Turkiet, genom 

Irak och vidare till Babylon och Persien.”7 Den akemenidiska dynastin styrde Persien under 

en period mellan åren 550–330 f.Kr. men tillsammans med övriga persiska dynastier styrdes 

det persiska imperiet i över tusentals år. Dock kan den akemenidiska ses som mer 

framgångsrik än övriga dynastier, då akemeniderna var flera landområden med persiska 

influenser, bland annat Grekland och större delar av Medelhavsområdet.8 

Daryush styrde riket efter Korosh, och ville gärna ansluta flera landområden till riket. Han 

hade länge haft ögonen på Grekland, och ledde även den första ansatsen till att expandera 

Persien i väst. Däremot gick inte detta igenom, men grunden lades för slaget vid Marathon år 

490 f.Kr.9 

Khshayarsha var nästkommande persiska kung på tronen och var även Daryush son. 

Liksom sin pappa var han benägen om att en dag ansluta grekerna till Persien och hamnade i 

strid med dem i slaget vid Thermopyle. Trots att grekiska städer som Athen och Akropolis 

hamnade under persisk makt lyckades ändå grekerna ta tillbaka deras makt över de grekiska 

städerna genom att besegra Khshayarsha. Detta slag minns väst som slaget vid Thermopyle.10 

Dessa ansatser på Grekland störde deras ledare Alexander, som gick i anfall mot perserna 

under sin färd genom Asien. Grekerna lyckades under denna expedition ta över Persien, och 

                                                       
5 Barbro Santillo Frizell (2014), ”Seglatser, stränder, städer”, i Maria Sjöberg & Kerstin Cassel (red.), En samtidig världshistoria, s. 209. 
6 Frizell (2014), s. 209. 
7 Ingela Wiman (2014), ”Jorden runt”, i Maria Sjöberg & Kerstin Cassel (red.), En samtidig världshistoria, s. 183. 
8 Frizell (2014), s. 209–2010. 
9 Wiman (2014), s. 183. 
10 Frizell (2014), s. 209–2010. 
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riket låg därefter under grekiskt styre där Alexander försökte förena greker och perser inom 

sitt rike med metoden tvångsgiftermål.11 Föreningen av greker och perser kom att påverka 

västs kulturarv, och vid tillbakablickar på vilka perserna var använder väst grekiska glasögon 

för att förstå perserna. Därmed är det enklare att hamna i en viss syn på perserna som de 

andra.12  

Grekerna var tidiga samt även tydliga med deras tolkning av perserna menar Ashk Dahlén 

i Antikens Persien, bland annat genom att grekiska dramatiker som Aischylos under 400-talet 

valde att tolka perserna som den Andre i ett sorgespel han kallade för Persai.13 Titeln på 

dramat kan översättas till Perserna. Aischylos folk, alltså greker och makedonier ställs mot 

perserna i detta drama och återger en slags ”antipersisk retorik”. Samtidigt kan dramat förstås 

som ett konstnärligt verk med inspiration från en historisk händelse, med budskapet att 

övermod kan leda till nederlag, vilket är vad som sker för perserna enligt dramat när de 

hamnar under grekisk makt.14 Vidare menas det att denna historiesyn har satt en enorm prägel 

på historiens tolkning av perser, då den påverkar även samtida generationer i den mån de möts 

av perser och deras historia. Däremot håller synen på perser förändras, efter framförallt 1980-

talet enligt Dahlén, då nya utgrävningar i Iran förmedlar ett persiskt perspektiv på historien.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
11 Wiman (2014), s. 183. 
12 Frizell (2014), s. 209–210. 
13 Ashk Dahlén (2016), ”Förord”, i Ashk Dahlén (red.), Antikens Persien, s. 7–9. 
14 Frizell (2014), s. 209–210. 
15 Dahlén (2016), s. 9. 
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Syfte och frågeställning 
Denna studie problematiserar samt utmanar den västerländska förståelsen av akemeniderna, 

utifrån ett orientalistiskt perspektiv från Edward Saids Orientalism. Det studeras huruvida det 

finns en västerländsk diskurs som tenderar att distansera väst från öst genom andrafiering i 

populärhistoriska böcker. Detta arbete studerar specifikt hur tre akemenidiska kungar 

beskrivs: Korosh, Daryush och Khshayarsha. Beskrivningarna av dessa aktörer jämförs 

utifrån två populärhistoriska böcker: Antikens Persien publicerad i Sverige år 2016 och 

Persian Fire publicerad i Storbritannien år 2007. Detta görs för att finna tendenser i hur två 

samtida västerländska källor väljer att beskriva perser, då populärhistoriska böcker kan vara 

aktuella i en historieundervisning samt vara avgörande för hur perser uppfattas. Syftet med 

denna studie är att studera hur orientalism kan förstås i respektive text baserade på hur de 

persiska kungarna beskrivs. För att uppnå detta syfte behöver olika frågor under studiens gång 

ställas, som kan bland annat besvara på hur orientalism kan ta form i västerländska texter. 

Exempelvis kan det funderas över om det finns någon problematik vid nyttjandet av likartade 

källor i västerländska texter vid studerandet av perser, om vissa perser får mer utrymme än 

andra samt om det finns likartade och mindre likartade tendenser i respektive text. 

Beskrivningarna ur respektive bok jämförs sedan, för att skapa en mer dynamisk förståelse av 

aktörerna utifrån olika kontexter. Därutöver diskuteras även roten bakom en västerländsk 

framställning av Persien; alltså vilka tendenser det finns rent vetenskapligt om hur väst förstår 

samt uppfattar öst. 

För att uppnå detta syfte besvaras följande frågor i denna studie: 

 

• Kommer orientalism till uttryck i respektive bok? 

• Finns det någon problematik med användandet av grekiska källor vid studerandet av perser? 

• Får någon persisk kung mer utrymme än en annan, på vilka sätt görs detta i böckerna?  

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två analyserade källornas beskrivningar av de 

berörda perserna? 
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Tidigare forskning 

Varför detta forskningsläge? 
Urvalet av tidigare forskning är samtida och används som stöd för reflektioner kring 

analysens resultat. Forskningsläget kommer specifikt från de senaste 11 åren om hur väst 

tolkar öst, med undantag för Edward Saids undersökning av ett grekiskt drama från 1978. 

Saids undersökning är inkluderad i detta arbete, då den berör ett drama som tas upp som 

problematiskt i Antikens Persien, eftersom dramat framställer perser på ett nedvärderande 

sätt. Forskningsläget har utformats efter att ge en mer aktuell redogörelse för hur två 

populärhistoriska böcker publicerade i väst tolkar perser i modern tid. Det perspektiv som 

råder i detta arbete är att studera hur orientalism samt andrafiering kommer till uttryck i två 

västerländska källor. Urvalet av forskningsläget består av både nationell samt internationell 

forskning, för att stödja den orientalistiska teorin, som menar att orientalism är en 

västerländsk tendens. Det redogörs även i slutet av respektive stycke om vad respektive 

forskning kan tillföra denna studie samt hur dess studiens frågeställningar kan besvaras 

utifrån detta urval. 

 

Ett grekiskt drama som tolkar perser 
Edward Said menar i boken Orientalism att perser konstrueras genom en förståelse av 

historien utifrån en grekisk synvinkel. Said lyfter det tidigare nämnda grekiska dramat 

Persai16 eller Perserna, av Aischylos under antiken. Dramat framställer en grekisk diskurs av 

perserna och lägger grund för Orientens startskott under antiken i Grekland. Said menar att 

pjäsen har en tydlig förmedling av den Andre, där perser står som en främmande grupp 

gentemot greker. Detta görs utifrån hur karaktärerna i verket tar form samt hur de framställs.17 

Denna bild är inte bara en förnedrande samt hotfylld bild av perser, utan återger samtidigt en 

vinklad sanning av dessa människor; Said skriver: ”Another reason for insisting upon 

exteriority is that I believe it needs to be made clear about cultural discourse and exchange 

within a culture that what is commonly circulated by it is not ’truth’ but representations.”18 

Här försöker Said lyfta vikten av att vara kritisk gentemot kulturella diskurser men även 

diskurser i överlag, då de kan som sagt förmedla skeva synvinklar av kulturer beroende på i 

vilken kontext de förstås i. Utöver detta försöker väst rekonstruera öst till något mer passande 

                                                       
16 Dahlén (2016), s. 9. 
17 Edward W. Said (1979), Orientalism, s. 21. 
18 Said (1979), s. 21. 
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för väst, till något som anses som mer ”civiliserat” än vad som tidigare varit aktuellt i öst.19 

Saids undersökning kan tillföra en kunskap om hur orientalism påverkar nutida 

historieskildringar av öst, med utgångspunkt från västerländska tolkningar av historien. 

Dessutom kan detta medföra i en förståelse över hur sådana tolkningar påverkar samtidens 

verklighetsuppfattning av öst.   

 

Orientalism i svenska läroböcker  
I studien I skuggan av Thermopyle: En studie av orientalism i svenska läroböcker gällande 

beskrivningar av det antika perserriket av Svante Börjesson och Kåre Ivarsson undersöker de 

hur svenska läroböcker tenderar att formulera sig orientalistiskt. Börjesson och Ivarsson 

problematiserar den västerländska förståelsen av perser, med utgångspunkt från hur perser 

beskrivs i svenska läroböcker. Därutöver konkretiseras vad en orientalistisk syn på perser kan 

göra med samtidens förståelse för en annan folkgrupp och menar att denna avskiljning, mellan 

greker och perser, är roten bakom framtida tvister mellan väst och öst; Börjesson och Ivarsson 

formulerar på detta vis:  

 
[…] konflikterna mellan Grekland och Perserna är en av den västerländska historiens kärnlegender, 

och man accepterar att det existerar en essentiell skillnad mellan det ’österländska’ och det 

’västerländska’ finner man ingen punkt i historien än denna när sådana skillnader började påtalas.20 

 

Totalt analyserar Börjesson och Ivarsson 14 svenska läroböcker för gymnasieskolan, 12 

aktuella och två äldre genom en kvalitativ innehållsanalys. Detta för att klargöra att 

orientalism finns i äldre läroböcker men även i de mer aktuella läromedlen. De analyserar 

utifrån Saids orientalismteori, där de testar hur väl orientalism och andrafiering kommer till 

uttryck i de analyserade läroböckerna.21 Börjesson och Ivarsson kommer fram till att det finns 

mindre orientalism i moderna läroböcker, i jämförelse med äldre men att det finns fortfarande 

i en viss utsträckning.22 Denna studie kan medföra en djupare förståelse för hur skildringen 

mellan greker och perser görs i västerländska texter. Dessutom kan studien konkretisera att 

orientalism tas i uttryck annorlunda i samtiden, i jämförelse med tidigare västerländska texter. 

Därutöver kan denna studie vara en god utgångspunkt, för att föra vidare problematiken kring 

                                                       
19 Said (1979), s. 1–2. 
20 Svante Börjesson & Kåre Ivarsson (2008), I skuggan om Thermopyle: En studie av orientalism i svenska läroböcker i historia gällande 
beskrivningar av det antika perserriket, s. 1. 
21 Börjesson & Ivarsson (2008), s. 1–12. 
22 Börjesson & Ivarsson (2008), s. 20–22. 
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orientalism i väst, från en nationell nivå i Sverige till en globalare nivå; vid jämförelse av två 

västerländska texter om perser.  

 

Herodotos som historisk källa  
D. M. Spitzer undersöker i tidskriftsartikeln ”Past the fire’s edge: Figures of translation from 

Herodotos 1.86”, om huruvida den grekiske historikern Herodotos kan nyttjas som en 

trovärdig historisk källa. Vid exempelvis studerandet av perser, då Spitzer menar att 

Herodotos återger persisk historia från en tidsepok då perserkrigen inte var aktuella. 

Historieskildringen om perser i en källa som Herodotos återger oftast en grekisk tolkning över 

historiska händelser mellan greker och perser. Enligt Spitzer råder det om en hög sannolikhet 

att Herodotos historia om perserna är en konstruerad realitet, över faktiska händelser. 

Exempelvis använder Herodotos sig av en narrativ vid berättandet om perserna, då han 

använder olika karaktärer som representation för historiska händelser och aktörer. Spitzer 

menar att denna historieskildring är något modern tid kan uppfatta som teorier eller 

filosofiska resonemang.23  

Herodotos kan sägas styra historien till viss del menar Spitzer, då greken inkluderar 

personliga åsikter som kan påverka kunskapen om historien. En historieskildring från antiken 

av Herodotos kan idag förstås som en realitet. Exempelvis kan perser svartmålas som fiender 

för freden, något som behöver inte vara en sanning utan snarare grekernas sanning. Narrativet 

Herodotos återger tolkar perser är ur ett vinnande grekiskt perspektiv, vilket alltså förmedlar 

en förståelse av Persien under manipulativa förutsättningar. En sådan konstruktion kan bestå 

av en förhärligande beskrivning av ett persiskt nederlag samt ett förminskande av en persisk 

vinst.24 Spitzers artikel kan tillföra en komplex förståelse över nyttjandet av grekiska källor 

vid studerandet av perser och Persien. Vid användningen av en grekisk källa som Herodotos 

är det svårt att inte inta ett västerländskt maktanspråk på öst genom andrafiering. Samtidigt 

kan denna artikel förklara varför historiker bör begränsa sig vid nyttjandet av Herodotos när 

perser studeras, då uttrycket ”vinnaren skriver historia” blir aktuellt här. 

 

Postkolonial förståelse av öst 
I artikeln ”Post-colonialism, human origins and the paradox of modernity” av Martin Porr och 

Jacqueline Matthews, redogörs det för att en postkolonial medvetenhet om hur historia förstås 

                                                       
23 D. M. Spitzer (2017), “Past the fire’s edge: Figures of translation from Herodotos 1.86”, Translation Review nr 1 2017, s. 15. 
24 Spitzer (2017), s. 17. 
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kan skapa en mer vidgad samt komplex föreställning kring historieämnet. Detta kan besvara 

på frågor kring hur världen konstrueras. Exempelvis genom texter om ett österländskt 

landområde som Persien. Denna medvetenhet om postkoloniala tendenser kan med andra ord 

skapa förutsättningar för en mer källkritisk individ, gentemot olika influenser som kan mötas i 

moderna kontexter. Samtida kontexter i väst kan exempelvis ge en vinklad bild av en 

österländsk folkgrupp, då västerländsk vetenskap är influerad av ett postkolonialt perspektiv 

på de studier samt resultat som presenteras.25 

Porr och Matthews lyfter värdet i att utmana traditioner och ifrågasätta kunskapen om 

tidigare kolonier samt länder som ses som underordnade i relation till väst. Med andra ord är 

det värdefullt att tänka utanför ramarna och vara källkritisk i den tekniska samt globaliserade 

värld samtida generationer lever i. Detta anses värdefullt eftersom individer med en sådan 

medvetenhet, om den kontext en historia är skriven inom, kan därmed även välja ta ställning 

till hur pass beroende en historisk källa är av dess samtid.26 

I vår samtid kritiserar forskning tidigare konstruktioner av historien. Dock är detta en 

besvärlig process att utreda, då postkoloniala verkligheter påverkar fortfarande den historiska 

förståelsen, till en grad där det är svårt att avgöra om vad som är sanning och vad som inte är 

det. Detta kan bero på att en del historia om främmande länder skrevs utanför väst, under 

höjdpunkten av den europeiska kolonialismen. Kolonialismen har med andra ord lämnat efter 

sig stora avtryck i samtidens historia genom att än idag påverka den moderna individens 

konstruktion av världen utanför väst.27 Porr och Matthews studie kan medföra en förståelse 

för varför samtida västerländska texter, som populärhistoriska texter, kan ha vissa tendenser i 

beskrivningar om österländska länder. Denna studie kan uppmana om värdet av att känna till 

den kontext en text är skriven i samt att vara källkritisk, istället för att köpa allt en text 

redogör för. Med kunskapen om den historiska kontexten, av att väst haft kolonier i öst, går 

det att förstå varför västerländska texter kan konstruera historiska aktörer från öst i mindre 

positiva ordalag.  

 

Konstruktionen av ”den Andre” i en samtida utbildning 
Zahra Bayati undersöker i sin avhandling ’den Andre’ i lärarutbildningen: en studie om den 

rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid, om hur konstruktionen av den 

                                                       
25 Martin Porr & Jacqueline M. Matthews (2017), “Post-colonialism, human origins and the paradox of modernity”, Antiquity, 2017, s. 1058. 
26 Porr & Matthews (2017), s. 1059. 
27 Porr & Matthews (2017), s. 1065–1066. 
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Andre fortfarande tar form inom den svenska lärarutbildningen. Exempel på hur 

konstruktionen av den Andre tar form enligt Bayati:  

 
Koloniserade länders invånare, och de som levde utanför västerländers [sic] nationella geografi, 

kategoriseras i kolonisatörernas hegemoniska berättelser bland annat som den ’svarta rasen’, 

primitiva, icke-civiliserade, mindre intelligenta, lata, utan vilja att jobba och ta vara på de 

naturresurser som fanns i deras länder.28 

 

Bayati genomför en kvalitativ undersökning som metod, för att få svar på sin problematik, 

och skapar sig ett empiriskt material bestående av intervjuer av vad tidigare lärarstudenter 

samt personal inom lärarutbildningen upplever att den Andre tar form. Hon analyserar 

därefter sitt material ur ett postkolonialt perspektiv.29 Postkolonialism behöver inte 

nödvändigtvis behandla den tidigare historien, där väst koloniserar öst, utan syftar på en 

modern skildring av hur öst förstås av väst. Bayati menar alltså att ett postkolonialt perspektiv 

eller en postkolonial teori är en västerländsk diskurs på hur öst och dess historia förstås.30 

Bayati kommer fram till att lärarutbildningen behöver kontinuerligt ta ett aktivt avstånd 

från en eventuell monokulturell samt eurocentrisk inverkan på utbildningen: ”Ord och 

begrepp ska därmed analyseras som situerade och inte som om de vore tidlösa.”31 Bayati 

menar att texter inom lärarutbildningen behöver ses över, för att finna eventuella spår av 

konstruerade förståelser om den Andres historia, som inte nödvändigtvis är sanna. En annans 

historia ska inte behöva hamna i skymundan, eller presenteras utifrån en överordnad 

europeisk attityd. Med andra ord ska inte historia behöva redogöras utifrån ett eurocentriskt 

perspektiv: ” […] ett ’Vi’ respektive ’de Andra’, vilka hänvisar till subjekt som förknippas 

med väst respektive icke-väst.”32 Detta beror på att ett postkolonialt perspektiv är än idag ett 

dominerande system av hur världen ses på menar Bayati, och detta influerar fortfarande 

samtida konstruktioner och förståelser av historien. Därutöver lyfts vikten av ständigt 

förändrade reformer av utbildningssystemet, där reflektioner sker av vad det moderna 

samhällets intentioner med utbildningen är. Målet med detta är att allt fler individer ska känna 

sig som en del av en större gemenskap, istället för att uppleva ignorans eller nedvärdering 

                                                       
28 Zahra Bayati (2014), ”den Andre” i lärarutbildningen: en studie om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid, s. 
45. 
29 Bayati (2014), s. 5 & 20. 
30 Bayati (2014), s. 43. 
31 Bayati (2014), s. 42. 
32 Bayati (2014), s. 44. 
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gentemot deras förfäders historia.33 Bayatis forskning kan bidra med kunskap kring hur och 

varför innehållet i en samtida utbildning i Sverige är präglad av värderingar, som bibehåller 

en viss maktbalans mellan väst och öst. Här spelar populärhistoriska böcker en relevans, då de 

kan bli aktuella i undervisningen. Att spår av postkolonialistiska värderingar fortfarande finns 

i svenska texter är av relevans för en undersökning som vill studera sådana tendenser i 

svenska böcker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
33 Bayati (2014), s. 5, 24–28 & 192–194. 
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Teoretiskt perspektiv  

Orientalism 
Den tidigare nämnda Said menar att Orienten, det vill säga den värld som fortfarande till viss 

mån ligger under europeisk makt, är en europeisk konstruktion av romantik, exotism samt 

sagoliknande möten mellan människor. Denna konstruktion beskriver med andra ord en 

främmande värld, som ligger bortom den västerländska realiteten. Det går här att tala om en 

västerländsk diskurs menar Said, något som orientalismen innebär och som betyder att 

förståelsen av öst är anpassad till västs fördel. Orienten som begrepp började komma på tal 

efter den europeiska kolonialismens höjdpunkt av öst, vilket varade mellan 1800–1900-talet. 

Trots att kolonialismen är över är orientalismen kvar menar Said och detta sker på bekostnad 

av samtidens förståelse av öst. Detta sker genom hur nutida generationer i väst förstår öst, hur 

individer med österländsk bakgrund tas emot i väst samt hur dessa individer samtidigt förstår 

sin egen historia genom väst. Said fortsätter med att belysa vikten av en medvetenhet om 

orientalismen i Europa, då länder som Ryssland, Storbritannien och Frankrike har en längre 

tradition av att kolonisera österländska länder och har därmed en högre tendens av att 

praktisera orientalism. Orientalism kan samtidigt ses som en europeiska attityd till hur 

främmande kulturer bör anpassas för att vara begripliga i västerländska ögon. Detta kan 

exempelvis ta form i vardagliga samtal och olika medium, menar Said och menar att detta har 

sin utgångspunkt i den västerländska erfarenheten av tidigare kolonier. Med andra ord 

redogörs inte nödvändigtvis en objektiv sanning eller en neutral attityd gentemot öst i 

västerländska medium.34  

Said lyfter även vikten av orientalistiska studier, för att få en medvetenhet av den enorma 

inverkan europeiska diskurser har av öst; Said skriver:  

 
My contention is that without examining Orientalism as a discourse one cannot possibly understand 

the enormously systematic discipline by which European culture was able to manage – and even 

produce – the Orient politically, sociologically, military, ideologically, scientifically, and 

imaginatively […].35 

 

Nyttjandet av begreppet orientalism eller att benämna ett landområde som Orienten, då görs 

det samtidigt ett maktanspråk över detta geografiska område, med ett västerländskt övertag. 

                                                       
34 Said (1979), s. 1-2. 
35 Said (1979), s. 3. 
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Med detta sagt konstrueras österländska länder, som det främmande, det okända samt den 

Andre vid talandet om Orienten. Vad som sker här är att väst gör anspråk på att bibehålla en 

traditionell föreställning av att de är överordnade öst, på grund av tidigare kolonisering av 

österländskt landområde. Denna konstruktion kan även förstås genom fenomenet ”othering” 

som Said praktiserar och han menar att utifrån detta kan det tydas en medveten distinktion 

mellan väst och öst.36 Fenomenet kan brytas ned i ord och uttryck som en text nyttjar 

kontinuerligt, där ett ”vi” vid förståelsen av väst skapas medan ett ”de” förklarar öst; 

andrafiering är den svenska översättningen av detta. Studerandet av andrafiering görs även i 

denna studie, för att undersöka om fenomenet finns i de berörda källorna samt hur de kan 

urskiljas i text. 

 

Reflektioner kring valet av teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet som används vid studerandet av de två samtida västerländska 

källorna är orientalismen. Denna teori uppmärksammas i Saids bok Orientalism och kan reda 

ut syftet med denna studie, vilket innefattar om orientalism uttrycks i de två analyserade 

källorna av detta arbete: Antikens Persien och Persian Fire. Detta kan redas ut genom att först 

studera innebörden av orientalism som begrepp, för att sedan studera om detta fenomen kan 

identifieras i respektive västerländsk text. Med utgångspunkt i en orientalistisk teori kan det 

även förklaras varför vissa österländska historiska händelser nämns i västerländska 

populärhistoriska böcker medan andra händelser utesluts. Said kritiserar eller snarare 

utvecklar under senare år sina resonemang för den orientalistiska teorin i Orientalism. Said 

tillägger att det kan vara värdefullt att inte enbart kunna identifiera orientalismen, utan även 

förstå dess innebörd kring varför fenomenet uppstår. Med detta sagt menas det att det är 

nyttigt att förstå varför orientalism kan ta form i västerländska texter, då detta kan medföra en 

ny kunskap kring en västerländsk verklighetsuppfattning.37 En orientalistisk medvetenhet kan 

därmed medföra i en mer kritisk individ, som i framtiden vågar ifrågasätta historieämnet mer, 

då dess innehåll kan vara konstruerat på ett manipulerande vis utifrån att vinnaren tenderar att 

skriva historia.   

 

 

 

                                                       
36 Said (1979), s. 21. 
37 Edward W. Said (1985),” Orientalism reconsidered”, Cultural Critique, nr 1, 1985, s. 91-92. 
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Metod  

En kvalitativ innehållsanalys med olika inslag 
För att besvara denna studies frågeställningar och reda ut dess syfte studeras det empiriska 

materialet genom en kvalitativ innehållsanalys, för att analysera hur perser beskrivs i Antikens 

Persien och Persian Fire. Detta görs med utgångspunkt från hermeneutiken, som innebär att 

en analys görs beroende av personliga tolkningar, det vill säga olika tolkningspotentialer.  

Citat samt parafraser i analysen diskuteras alltså utifrån egna tolkningar, av hur respektive 

källa beskriver perser.38 Därutöver är metoden av denna studie även inspirerad av en 

kvalitativ diskursanalys. Detta görs genom att specifikt studera olika knuttecken som kommer 

till bruk i respektive text, det vill säga formuleringar kring hur det sociala rummet konstrueras 

genom att sammanväva en geografisk position med ett visst ord eller begrepp. Exempelvis 

”väst” med ”vita människor”, ”kristendom” och ”civilisation” medan resten av världen blir 

”öst” och istället kopplas till ”mörka människor”, ”islam” och ”barbari”.39 Genom att alltså 

studera uttryck och ordval i respektive text kan det förstås vem eller vilka texten identifierar 

sig mer med samt hur den Andre tar form i en sådan organisering. Med andra ord studeras 

texternas framställningar av perserna, och detta görs genom att studera Saids teori om hur väst 

ständigt intar bestämda diskurser i deras framhållningssätt gentemot öst; där öst betraktas som 

den Andre i mindre positiva termer i relation till väst. Det tillämpas även en komparativ 

metod som ett annat analytiskt verktyg.40 Detta för att urskilja likheter samt olikheter mellan 

de två västerländska källorna, och därmed få en djupare förståelse över ett eventuellt 

västerländskt fenomen vid omtalandet av öst. Målet med nyttjandet av en kvalitativ 

innehållsanalys är att få olika exempel på beskrivningar där orientalism finns, medan den 

komparativa metoden förklarar dessa genom att finna samband mellan de två källorna: hur 

respektive verklighetsuppfattning ser ut gentemot öst.  

Specifikt studeras tre akemenidiska kungar i en svensk och en brittisk populärhistorisk 

bok. Detta görs för att studera om det finns orientalistiska tendenser i den berörda dynastin i 

aktuella populärhistoriska böcker från väst samt till vilken grad detta görs. Dessutom studeras 

vilken persisk kung som får mer plats i respektive bok, vilket görs genom att undersöka hur 

djupgående respektive berörd kung redogörs för samt i vilken kontext detta görs: får kungen 

ett eget avsnitt efter sig eller omnämns han i förbifarten till en annan figur? Därutöver 

                                                       
38 Lennart Hellspong & Per Ledin (1997), Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, s. 219–239. 
39 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 57–62. 
40 Thomas Denk (2002), Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, s. 54. 
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analyseras och problematiseras användandet av grekiska källor vid studerandet av perser. 

Specifikt studeras den grekiska historikern Herodotos eftersom både Antikens Persien och 

Persian Fire nyttjar honom som källa samt resonerar kring honom som historiker i respektive 

bok. Detta görs då de båda analyserade böckerna nyttjar denna grek som källa till viss del i 

respektive bok. Antikens Persien och Persian Fire jämförs sedan för att finna en eventuell 

västerländsk tendens mellan Sverige och Storbritannien, utifrån de analyserade källorna. 

 

Reflektioner kring valet av metod 
Den metod som står till grund för att uppfylla detta arbetes syfte är bestående av en kvalitativ 

innehållsanalys med utgångspunkt från hermeneutiken. Metoden är även inspirerad av en 

kvalitativ diskursanalys, då här ges det exempel på ord och begrepp som kan vara värderande 

och som kan ge förutsättningar till diskussion kring deras placering i text samt varför de 

förekommer. Olika tolkningspotentialer kan ges utifrån att det finns en tydlig ram för vad ord 

och begrepp kan representera, alltså kan en diskursanalys här bli en guide kring hur en 

formulering kan tolkas. Med andra ord kan en diskursanalys ge utgångspunkter för att förstå 

hur orientalism kommer till uttryck i text, beroende på de ordval författarna väljer att beskriva 

olika historiska aktörer med. Tillvägagångssätten kan tillsammans ge förutsättningar för olika 

sätt att tolka en text. Dock är det inte enbart ord som analyseras, utan även 

meningsuppbyggnader samt längre formuleringar, därav en innehållsanalys, för att få en 

större helhet bakom möjliga intentioner hos respektive författare. Detta kan även ge upphov 

till en förståelse kring om en tendens görs vid nyttjandet av likartade källor hos respektive 

bok, i detta fall en grekisk källa som Herodotos. En komparativ metod nyttjas även i analysen. 

Detta för att kunna besvara på frågan om det finns några likheter samt skillnader mellan 

Antikens Persien och Persian Fire kring hur de resonerar om Herodotos samt hur de beskriver 

de tre persiska kungarna: Korosh, Daryush och Khshayarsha.  

Det finns även brister i metoden, då en analys av ett urval textpartier och ord medför att 

övriga inte tas med, som annars kan tillföra en djupare kunskap kring tidsperioden och 

eventuellt även förklara författarnas intentioner mer. Hela metoden är även beroende av 

personliga tolkningar av ett urval av textpartier och ord som analyseras, alltså kan 

studieresultatet se annorlunda ut beroende på vem som genomför analysen. Dock kan 

samtidigt personliga tolkningar i en analys leda till en komplexare förståelse av ett innehåll, 

och bidra med en mer nyanserad bild av hur ord och formuleringar kan påverka individen. 

Olika tolkningar kan göras beroende på bakgrund samt tidigare erfarenheter. 
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Källmaterial  
De två källor denna studie grundar på 

Vid sökningen av material till denna studie, med syfte att studera hur västerländska texter 

beskriver historiska persiska aktörer, upptäcktes det att det finns mest information om Persien 

under den akemenidiska dynastins regim. Det kan bero på att denna dynasti ofta utmanade 

grekerna, menar Börjesson och Ivarsson. De lyfter dessutom att striderna mellan greker och 

perser var startskottet på kommande konflikter mellan väst och öst.41 Populärhistoriska 

böcker är en form av källa där en läsare möter historiska aktörer, vilket även kan påverka 

åsikter om historien, beroende på texternas konstruktion är formulerade. 

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie är som tidigare nämnt två 

västerländska populärhistoriska texter, som beskriver och tolkar akemeniderna. Antikens 

Persien från 2016, som är en svensk antologi med Ashk Dahlén som redaktör samt författar 

vissa avsnitt som nyttjas i denna studie. Den brittiska boken Persian Fire från 2007, är 

skriven av Tom Holland. Detta material utmanas utifrån det tidigare berörda forskningsläget 

samt Saids teoretiska perspektiv kring orientalismens närvaro i väst, om att det finns 

västerländska diskurser över hur öst förstås. Det empiriska materialet representerar 

uppdaterade tolkningar av persisk historia, då båda böckerna är lättillgängliga i både lokala 

Stadsbibliotek och bokhandlar. Ett av målen med denna studie är dessutom att studera hur 

aktuella populärhistoriska böcker främst tolkar och förstår perser ur den akemenidiska 

dynastin.  

Antikens Persien är en antologi på ungefär 117 sidor om akemeniderna medan Persian 

Fire består av 465 sidor. Alla delar, det vill säga alla avsnitt och kapitel ur båda böckerna 

kommer att användas till viss till del i denna studie. Dock kommer vissa avsnitt användas mer 

än andra med utgångspunkt från deras relevans för denna studies undersökning. Relevansen 

för studien innebär hur mycket respektive avsnitt behandlar de tre persiska kungarna som 

analyseras, då det är utifrån beskrivningar av Korosh, Daryush och Khshayarsha som denna 

studie är grundad på. 

Antikens Persien och Persian Fire representerar båda den västerländska tolkningen av 

Persien. Västerländsk historia om Persien är beroende av grekiska skildringar och tolkningar 

från antiken, det vill säga hur greker tolkar perserna då grekiska källor fortfarande står till 

grund för moderna skildringar om perser. Detta kan bero på att Grekland är ett västerländskt 

land och därmed representant för hur denna tidsperiod kan förstås. Grekerna hade även en 

                                                       
41 Börjesson & Ivarsson (2008), s. 1. 
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närmare relation till perserna under framförallt den akemenidiska dynastin i jämförelse med 

övriga persiska dynastier.42 Valet av att studera en svensk källa till denna studie var av 

intresse, som svensk-iranier, för att studera hur en svensk populärhistorisk bok beskriver 

perser. Att jämföra en svensk populärhistorisk bok med en brittisk är för att dels undersöka 

om min personliga uppfattning av att britter är mer kunniga om Persien än svenskar har en 

tydligare förklaring eller inte. Detta uppmärksammar Holland på i Persian Fire, om britters 

stora intresse för Persien. Han menar att anledningen bakom detta är att britter har ett stort 

historieintresse för perserna, då de värderar perserkrig som exempelvis slaget vid Marathon, 

som mer betydelsefulla än slag där britterna personligen varit involverade i.43 Ytterligare en 

anledning bakom urvalet av källmaterial till denna studie är att Holland lyfts av Dahlén i 

Antikens Persien som en författare som kan ge en vinklad och snäv bild av persisk historia, 

där perser förstås genom bland annat orientalism. Med denna uppmaning fann jag intresse för 

genomförandet av en jämförande analys mellan Dahlén och Holland, en eventuell dynamik 

mellan dessa två källor önskades att undersökas närmare.44 

 

Reflektioner kring valet av källmaterial 
Ett av målen med denna studie är att analysera hur samtida populärhistoriska böcker från väst 

beskriver perser. Därmed väljs Antikens Persien som är publicerad i Sverige och Persian Fire 

som är publicerad i Storbritannien, på grund av deras lättillgänglighet men även för att de 

publicerats i två olika västerländska länder. Däremot kan det finnas en olikhet kring hur de är 

uppbyggda samt hur de redogör för perser, då de skriver för olika målgrupper: svenskar och 

britter som kan ha olika mängd intresse för denna tidsperiod om Persien. Givetvis hade en 

analys av ett flertal böcker publicerade i Sverige och Storbritannien, varit av högre validitet 

för studieresultatet. Dock var det av större intresset att just studera just Antikens Persien och 

Persian Fire, då en explicit distinktion mellan deras respektive författarskap görs i Antikens 

Persien. I distinktionen redogörs det för att Holland i Persian Fire försöker finna orsaker 

bakom nutida konflikter mellan väst och öst genom att analysera strider under antiken mellan 

greker och perser. Dahlén menar att detta är problematiskt då det kan leda till felaktiga 

slutsatser, eftersom greker och perser inte levde under samma förutsättningar som samtida 

generationer. Persian Fire går under boktiteln Marathon: Det persiska imperiet och kampen 

om västerlandet i svensk utgåva.45 Denna eventuella distinktion mellan böckerna önskades att 

                                                       
42 Frizell (2014), s. 209–210. 
43 Holland (2007), s. xv. 
44 Dahlén (2016), s. 9. 
45 Dahlén (2016), s. 9. 
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analyseras, för att finna eventuella likheter och olikheter mellan dem. Böckerna är uppbyggda 

på olika sätt, då Antikens Persien är en antologi och skriven av flera olika författare medan 

Persian Fire är skriven av en och samma författare. Dessutom består den sistnämnda boken 

av nästan fyra gånger mer antal sidor än den förstnämnda. Dock är inte syftet med denna 

studie att analysera böckernas kvantitet utan deras kvalitet. Denna studie kommer att fokusera 

på specifika antal sidor där just de tre analyserade akemenidiska kungarna beskrivs samt hur 

de beskrivs. Hur ofta respektive kung redogörs för analyseras i relation till övriga kungar 

inom respektive bok. Antalet sidor där respektive kung redogörs, används alltså inte till att 

jämföras med den andra boken. Detta eftersom böckerna inte har ett jämlikt antal sidor, är 

skrivna för olika målgrupper, samt för det ligger ett större intresse för att studera hur de tre 

akemeniderna beskrivs och inte för hur ofta de beskrivs. 
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Analys  

Analysens struktur 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån Saids orientalistiska perspektiv, för 

att studera huruvida det finns orientalistiska tendenser vid beskrivningar av historiska persiska 

aktörerna eller inte: Korosh, Daryush och Khshayarsha. Om orientalism finns i 

beskrivningarna ska det i sådana fall studeras till vilken grad detta görs, alltså görs det en 

tydlig distinktion i texten av ett ”vi” respektive ”dem”, eller behövs det läsas mellan raderna 

för att dra en sådan tolkning själv? Syftet med detta är att studera om den orientalistiska teorin 

finns i de båda analyserade källorna eller inte, för att kunna dra slutsatsen av att orientalism är 

en västerländsk tendens, i alla fall i Antikens Persien och Persian Fire. Specifikt studeras de 

två källornas nyttjande av den grekiska källan Herodotos samt hur respektive källa behandlar 

samt förstår Herodotos som historisk källa. Därefter analyseras de två källornas likheter och 

skillnader utifrån hur de beskriver de berörda perserna. Detta görs genom kvalitativ 

innehållsanalys, där segment samt ordval i respektive källa analyseras samt diskuteras utifrån 

personliga tolkningar. Vissa analyserade urval parafraseras i analysen medan andra är 

inkluderade som citat eller blockcitat. Detta urval sker beroende på hur pass konkreta och 

tydliga de olika formuleringar är i respektive källa i relation till resterande text, genom att 

inkludera citat och ordval från källorna kan det ges förutsättningar till egna tolkningar och 

samtidigt en insikt i hur text och ordval kan tolkas beroende på vem som analyserar den. 

Först analyseras Antikens Persien i följd av Persian Fire, för att följa en slags struktur av 

att det land som denna studie publiceras i är samma land som källan är även publicerad i, då 

dessa har större sannolikhet för att tala för samma målgrupp: svenskar. Sedan analyseras 

Persian Fire för att ge en bredare förståelse för hur samma perser kan analyseras på. I slutet 

av respektive redogörelse av de två böckerna följer en kortare sammanfattning av vad som 

analyseras, för att ge en tydligare klarhet av redogörelserna. Därefter analyseras de två 

böckernas likheter samt skillnader i hur de förstår Herodotos samt hur de beskriver samt 

behandlar perserna Korosh, Daryush och Khshayarsha. Detta avsnitt har ingen 

sammanfattning eftersom hela avsnittet betraktas som en längre sammanfattning av vad de 

tidigare två avsnitten berör men tar upp andra citat som styrker vad de tidigare avsnitten 

behandlat. Med utgångspunkt för att i en konkretare kontext redogöra för hur de analyserade 

böckerna är lika samt olika varandra. 
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Beskrivning av historiska persiska aktörer ur svensk populärhistorisk bok 
Tidigt i Antikens Persien uppmanas det till att vara kritisk mot all information där läsare i 

olika former möter perser, eftersom sådan information kan konstrueras på sätt som inte alltid 

reflekterar verkligheten. Dahlén bekräftar samt förklarar varför den tidigare nämnda filmen 

30046 kan väcka obehag, på grund av dess konstruktion av perserna: ” […] föreställningen om 

perserna som ’den Andre’ lever kvar inom västerländsk populärkultur, bland annat inom 

Hollywoodfilmen, där romantisering och barbadisering är effektiva metoder i exotifieringen 

av antikens iranier i förlängningen av deras nutida ättlingar.”47 En viss andrafiering som tas i 

uttryck genom orientalism finns alltså fortfarande kvar bland moderna filmer enligt Dahlén 

men finns dessa även kvar i populärhistoriska böcker?  

Tidigt i den svenska källan förmedlar Dahlén tydligt att Antikens Persien tar avstånd från 

att hamna i orientalistiska formuleringar, eller på andra sätt målar upp perserna som de Andra 

i relation till väst. Detta praktiseras även då Antikens Persien ofta håller en neutral ton i dess 

beskrivningar. En anledning till detta kan vara att numera står inte endast grekerna för den 

kunskap västvärlden har om perser, utan nu har även perserna själva möjlighet att redogöra 

för deras historia då nya utgrävningar väckt det västerländska intresset för hur akemeniderna 

uppfattades från ett persiskt perspektiv.48 Detta kan resultera i ett bredare perspektiv på hur 

exempelvis de akemenidiska kungarna styrde, deras inställning som regenter samt deras 

relation till Grekland. 

Det ges däremot förutsättningar till att sympatisera mer med greker och deras Alexander i 

Antikens Persien, då grekerna beskrivs som mer jordnära till skillnad från perserna och deras 

Korosh, Daryush eller Khshayarsha. Samtidigt beskrivs perserna vid enstaka tillfällen på sätt 

som kan förstås som att de var övermodiga, känslokalla och ständigt något steg efter 

grekerna; Lennart Lind skriver i Antikens Persien: ”Perserkungens [Daryushs] ära krävde att 

varje upprorsmakare slogs ner, och det var så man såg på Aten och Eretria.”49 Beskrivningen 

av Daryush reflekterar en förståelse av honom som en barbar, då hans heder och stolthet 

”krävde” att alla som kom i vägen för honom ”slogs ner” skriver Lennart Lind. Denna 

anspelning målar upp Daryush som en individ utan ett civiliserat tillstånd för att känna empati 

för några medmänniskor, varken andra perser eller greker. Ett exempel som påvisar grekisk 

övermakt över perserna: ”Akemeniderna dukade under för Alexander den store […]”50 Här 

                                                       
46 300 [DVD] dir. Zac Snyder, Walter Home Video, 2007. 
47 Dahlén (2016), s. 10. 
48 Dahlén (2016), s. 8–10. 
49 Lennart Lind (2016), ”Persien och Grekland”, i Ashk Dahlén (red.), Antikens Persien, s. 28. 
50 Dahlén (2016), s. 8–9. 
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används uttrycket ”dukat under” vid beskrivningen om hur akemeniderna förlorade makten 

över deras imperium. Detta kan analyseras som en form av västerländskt förtryck över en 

österländsk folkgrupp, då uttrycket kan tolkas som en form av övermäktighet hos grekerna, 

som utan större motstrider från persiskt håll lyckades få kontroll på Persien. En intressant 

poäng att klargöra för här är att Alexanders namn väljs att här benämnas tätt intill med det 

förhärligande uttrycket ”den store”, som väst är van vid att minnas honom som medan knappt 

någon av perserna behandlas på samma sätt, med undantag för Korosh.51  

Utöver detta väljer den svenska källan att även nyttja de ”grekifierade” namn som grekerna 

myntat för de olika akemenidiska kungarna: Kyros, Dareios och Xerxes.52 Med detta sagt 

nyttjar alltså Antikens Persien fortfarande en viss västerländsk makt över den persiska 

identiteten och den persiska historien. Detta görs med utgångspunkt från att de tre kungarna 

förstås utifrån västerländska ögon. Saids orientalismteori kan även tillämpas här, då bilden av 

perserna revideras av väst för att dem ska förstås som den Andre. Ett exempel på detta är som 

tidigare nämnt när österländska namn, som i detta fall, ändras för att bli mer anpassade för 

väst.  

En ständig jämförelse mellan dessa två stormakter, Grekland och Persien, görs 

kontinuerligt, och blir som en röd tråd genom Antikens Persien: ”Redan under dynastins 

grundare Kyros hade de persiska arméerna nått fram till Egeiska havet, men det var under 

storkungarna Kyros och Xerxes som den kraftmätning utspelade sig som gått under namnet 

perserkrigen i europeisk historieskrivning.”53 Citatet påvisar att två persiska kungar beskrivs 

som ”storkungar”, då dessa tagit sig till Grekland, för att därmed lyckas hamna i 

västerländska historieböcker. Med formuleringar som dessa kan det förstås att även en 

modern svensk populärhistorisk bok har en viss förståelse av perser utifrån ett par grekiska 

glasögon än ett par persiska. Detta kan tolkas då perserna inte beskrivs som ”storkungar” för 

deras skickliga regentskap eller för deras insatser inom imperiet Persien, istället hyllas de för 

att de lyckats ta sig därifrån. Trots att det redogörs för de persiska influenserna i öst, är inte 

dessa de avgörande faktorer som ger kungarna en övermäktig prägel. Istället går samtliga 

perser under bemärkelsen ”storkungar” på grund av att vidgat persiska styrkor till väst.54 

Ytterligare ett exempel som tydligare påvisar den västerländska respekten för akemeniderna, 

dock med ännu en anspelning på att detta är på grund av att perserna tagit sig till väst: 

”Akemeniderriket är en vändpunkt i Irans långa historia. Under denna epok framträder 

                                                       
51 Lind (2016), s. 16.  
52 Lind (2016), s. 16–18. 
53 Dahlén (2016), s. 8. 
54 Lind (2016), s. 18. 
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perserna på allvar på den politiska scenen och står för första gången i direkt förbindelse med 

grekerna.”55 Det perserna åstadkommit inom deras egna civilisation eller innan mötet med 

grekerna lyfts inte. Historien innan perser möter greker tolkas som av mindre relevans och 

värde för väst, vilket också gör ett anspråk på andrafiering, eftersom historieskildringen 

enbart lyfter historia som kan vara av relevans för väst. Detta kan skapa ett utanförskap hos en 

österländsk folkgrupp som perserna, som därmed kan tolkas som den Andre. Detta eftersom 

perserna endast kommer på tal när deras historia kommer i kontakt med väst, och gynnar det 

västerländska övermaktsperspektivet i historien. 

Därutöver beskrivs perserna som figurer med övermod, vilket kan vara ett indirekt sätt att 

skapa distans till denna folkgrupp, då en i modern tid känner till vilken stormakt som 

besegrade akemeniderna: ”Precis som assyrierna före dem och romarna efter dem betraktade 

de persiska kungarna sig som herrar över hela världen och strävade ständigt efter att flytta 

fram sitt rikes gränser. Under Dareios I började expansionen i Europa.”56 Övermod anas i 

citatet när persernas egen syn på sig själva beskrivs som ”herrar över hela världen”, vilket kan 

tolkas som hybris från persiskt håll. Ett sådant självförtroende kan tolkas som att en tagit sig 

vatten över huvudet i en västerländsk diskurs, och därmed kan finna mindre relatering till. 

Det jämförs som sagt ständigt mellan greker och perser i Antikens Persien, där perserna 

inte alla gånger ges samma förutsättningar att relateras till i jämförelse med grekerna. 

Perserna kan även förstås som mindre lyckade, annorlunda och är möjligen själva orsaken till 

att deras historia förstås utifrån en grekisk synvinkel:” […] perserna hade alltså, till skillnad 

från grekerna, inga historiker.”57 Yttringen ”till skillnad från grekerna” kan även här syfta på 

västerländsk överlägsenhet i historien, då grekerna beskrivs vara ett steg före perserna även 

när det gäller dokumentering av den egna historien. Lind utvecklar detta med att ge en 

konkretare förklaring till varför perserna tolkas utifrån grekiska ögon: 

 
Det är inte enkelt att studera det akemenidiska rikets historia. Om dess grundare, Kyros, i litteraturen 

vanligen kallad Kyros den store, och om hur väldet först byggdes upp, vet vi inte så mycket, eftersom 

ingenting är bevarat av persernas egna rikskrönikor och de inte hade några historiker av det slag 

grekerna är berömda för.58  
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Ännu en gång ställs jämförelsen greker mot perser, då perserna beskrivs som inga historiker 

”av det slag grekerna är berömda för”. Grekerna tolkas som den mer konsekventa gruppen, då 

de inte bara tänkt på att bevara deras historia för omvärlden, utan även persernas. Samtidigt 

som perserna utifrån samma utsaga kan betraktas som den främmande gruppen i fjärran, på 

grund av att de är svårare att studera i jämförelse med greker. Detta på grund av att inte ha 

varit etablerade historiker utifrån en västerländsk diskurs och hamnar därmed under grekisk 

historieskildring för hur de ska förstås. Problematiken med ovanstående citat är att när 

grekerna tog kontroll över Persien, när imperiet togs över av den grekiska ledaren Alexander, 

kan det förstås att det kan ha varit svårt för perserna att bevara sin historia utifrån deras 

perspektiv. Med tanke på att Alexander använde sig av hårdhandskarna när det kom till att 

förena greker och perser, när Persien tagits över av grekerna. 

Den tredje persiske kung denna studie studerar som knappt nämns i Antikens Persien är 

Khshayarsha. Däremot nämns det berömda slag han varit involverad i, kvinnor han varit 

involverade med samt palats han låtit bygga ut men hans namn är sällan explicit uttryckt i 

text. 59 Slaget vid Thermopyle är ett exempel på en strid där Khshayarsha kunde tagits upp 

med tanke på att det är ett av de mest omtalade striderna en kopplar honom till, dock nämns 

han inte. Grekernas ledare Leonidas vid Thermopyle får dock plats: ” […] vid Thermopyle 

480, där en grekisk armé anförda tre hundra spartaner under deras ledare Leonidas offrade sig 

för att stoppa den persiska arméns framryckning, uppfattades länge som en kamp för västlig 

frihet gentemot östlig despoti.”60 Citatet gör ett anspråk på andrafiering av perserna, då slaget 

vid Thermopyle beskrivs som en ”kamp” om ”västlig frihet” från ”östlig despoti”. Att orden 

”västlig” och ”frihet” samt ”östlig” och ”despoti” är placerade tätt intill varandra kan tolkas 

som att verkligheten förstås utefter västlig dominans och godtycklighet, över vad som 

betraktas som fredligt och eller inte. Spartanerna ”offrade sig” när perserna kom med en 

”östlig despoti”, eller med andra ord ett östligt tyranni, vilket i modern tid förstås som ett 

möte som hotar den västerländska identiteten.  

Sammanfattningsvis har Antikens Persien orientalistiska tendenser, där bland annat 

andrafiering tar form genom att perserna betraktas som en främmande grupp. Detta görs när 

distinktionen mellan greker och perser ständigt tar form i beskrivningarna, där grekerna ofta 

betraktas som den mer relaterbara gruppen. De persiska kungarna som får mest utrymme är 

Korosh och Daryush, där Korosh benämns ofta i positiva ordalag medan Daryush förstås mer 

                                                       
59 Bo Utas (2016), ”Språk och litteratur”, i Ashk Dahlén (red.), Antikens Persien, s. 62; Johan Mårtelius (2016), ”Arkitektur och konst”, i 
Ashk Dahlén (red.), Antikens Persien, s. 39; Lind (2016), s. 19. 
60 Lind (2016), s. 19. 
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som en kung som led av ett storhetsvansinne. Khshayarsha får inget större utrymme i 

jämförelse med de övriga två kungarna, han nämns lite kort i olika avsnitt av boken. 

 

Beskrivning av historiska persiska aktörer ur brittisk populärhistorisk bok 
Redan vid boktiteln av den brittiska utgåvan möts ett budskap, vilket kan förstås som 

värderande: Persian Fire the First World Empire and the Battle for the West. Precis som med 

analysen kring citatet om Thermopyle i Antikens Persien anas det även här vilken 

verklighetsuppfattning denna källa har. Boktiteln ger alltså tidigt en aning om hur perserna 

förstås enligt boken. Beskrivningen av perserna kan alltså anas utgå från en västerländsk 

historieframställning med utgångspunkt i att perserna betraktas som den Andre, utifrån hur 

boktiteln är formulerad. Denna tolkning uppstår då ett segment av boktiteln först introducerar 

Persien: ”Persian Fire: The First World Empire”, för att sedan sättas ihop med uttrycket ”the 

Battle for the West”. Här kan det tolkas att Persien förstås som en mäktig stormakt, samtidigt 

som det kan uppskattas att hela väst låg i strid med perserna i kampen om den västerländska 

friheten. Samma boktitel kan även ge en tolkning av att väst är överlägset öst, eftersom väst 

genom boktitelns förmedling ställs gentemot ett landområde som är, enligt väst självt, ett 

mäktigt dominerande imperium. Detta kan förstås som positivt och överlägset av väst att 

kunna stå emot perserna i modern tid, då världen idag lever i en västdominerande värld.  

Det konstateras i Persian Fire att många historiker som tolkar perser väljer att utgå från 

grekiska huvudkällor som den grekiska historikern Herodotos. Holland menar att detta kan 

bero på att Herodotos som källa granskats i flera tusen år, och har därmed en godare 

förutsättning att användas som källa vid förståelsen av perserna.61 Holland använder 

Herodotos till viss del i sin redogörelse av perserna, detta kan observeras utifrån Hollands 

referenslista.62 Samtidigt som Holland ger goda anledningar till att använda Herodotos, 

poängterar han även att grekiska källor har en tendens att redogöra för den grekiska 

tolkningen av perserna, istället för att fokusera på sakliga händelser. Grekiska källor tenderar 

alltså att ge en mindre neutral syn på perserna. Detta kan ge en falsk förståelse av folkgruppen 

perser som historiska aktörer, vilket även kan påverka en modern uppfattning av persers 

ättlingar. Med andra ord kan en grekisk källa som Herodotos återge en subjektiv förståelse av 

perserna, där de målas upp som de Andra. Varför detta görs kan bero på att dessa två 

stormakter ständigt låg i strid med varandra under den akemenidiska dynastin, och det 
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grekiska perspektivet kan därmed återge förminskade grekiska förluster men förskönade 

vinster.63 

Med utgångspunkt från att Holland använder grekiska källor i sin redogörelse om perserna, 

återger han därmed en västerländsk tolkning av dem. Denna tolkning blir som en 

ramberättelse i historieframställningar medan persernas perspektiv över de historiska 

händelserna får ett mindre utrymme. Holland menar att väst har den större helheten bakom 

vilka perserna var och hur historiska händelser tog form, exempelvis hur slaget vid 

Thermopyle började, pågick samt avslutades.64  

En intressant notis i Persian Fire är att det tidigt i boken klargörs för Hollands avstånd från 

de grekiska namn de persiska kungarna får i väst, istället väljer han att nyttja de latinska 

varianterna: Darius och Cyrus, som är något närmare de persiska. Samtidigt som detta lyfts 

framhäver även Holland att kungarna inte går under dessa namn i persisktalande länder. Här 

ges ett persiskt perspektiv en liten stund i rampljuset och Hollands framställning blir därmed 

mindre orientaliskt.65  

Varje kapitel ur Hollands bok är delat i mindre avsnitt, där han i det första kapitlet döpt ett 

avsnitt till ”King of the World”, vilket syftar på Korosh och är enbart om honom. Här ges det 

en förståelse över vilken kung Holland vill lyfta mer.66 Varför just denne kung lyfts i mer 

positiva termer till skillnad från de senare kungarna kan bero på att de källor Holland nyttjar 

ofta tolkar Korosh. Det kan även vara Hollands källor som i grunden bland annat tolkar 

Korosh som den mer humana och framgångsrike kungen, vilket ger upphov till en senare 

västerländsk diskurs. Korosh är även den enda av de berörda perserna i denna studie vars 

personliga drag beskrivs i Persian Fire, samt även får något mer utrymme än övriga perser. 

Mer utrymme till att redogöra för en specifik kung kan leda till att det naturligt går att 

sympatisera mer med kungen Korosh, då avsnittet ”King of the World” ger en mer 

djupgående introducering av honom. Denna persiska kung beskrivs samtidigt i flera positiva 

termer i jämförelse med sina efterträdare: Daryush och Khshayarsha. Han beskrivs nästintill 

som en odödlig samt extremt skicklig figur utan några begränsningar, vilket kan ge 

anknytningar till superhjältar som Spindelmannen, Supermannen eller Batman; Holland 

skriver:  
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In 559 BC, while Astyages [Korosh morfar] still rules in Media, a young man came to the throne of this 

upstart kingdom [Persien]. His name was Cyrus, and his attributes included a hook nose, immense 

ambition and quite limitless ability.67  

 

Det märks att den västerländska relateringen till Korosh är något större i jämförelse med de 

övriga berörda persiska kungarna. Exempelvis tillät han att staden Ekbatana, som var 

medernas huvudstad att få fortsätta vara det, trots att medernas rike tagits över av Korosh. 

Beskrivningen av Korosh kan även ibland bli nästintill sagoliknande när han beskrivs i termer 

som är svårare att bevisa rent vetenskapligt, vilket tyder på orientalism. En beskrivning av 

honom påminner om andra liknande profiler som Jesus eller Mohammed, eftersom 

formuleringarna återger ständigt en syn på Korosh som den utvalde, snarare än någon som 

jobbat sig uppåt för att sedan kunna utmärkas från mängden. Holland påvisar detta på följande 

vis: “From even before his birth it appeared, he [Korosh] had been marked out for greatness; 

for it was he – if the stories are to be believed – who had been prophesied as the bane of 

Median greatness.”68 Därefter kommer ett mer djupgående passage om enbart Korosh: ”King 

of the World”.69 Passagen beskriver historien om ”King of the World” redan innan han 

kommit till tronen, som ytterligare utmärker Korosh som den utvalde. Exempelvis redogörs 

det för hur det gick till när Korosh mamma bar på honom och hur hans övermäktighet varit 

förutbestämt redan då. Mammans far, det vill säga Korosh morfar, ska ha drömt fram det 

kommande barnets storhet i en dröm, där hans dotter urinerar fram en gyllene strimma över 

medernas rike. Denna dröm ses som ett tecken på att det kommande barnet inte skulle vara 

vanligt barn, utan skulle vara av en mer allsmäktig karaktär som skulle förena perser och 

meder.70 

Den persiske Daryush beskrivs på flera sätt som en upprorsmakare samt bedragare, då han 

trots släktskap till den persiske kungen Korosh, beskrivs som att ha varit driven av övermod. 

Daryush ska ha haft planer om att störta hans företrädare för att själv hamna på tronen.71 

Holland spinner vidare detta med att flika in en något implicit konstruktion av Saids 

orientalism där perser tolkas som främmande, när han beskriver en annan persisk aktör som 

varit involverad i Daryush kupp mot tronen: ”One of them, Gobryas, was both his father-in-

law and the husband of his sister: marriage ties could hardly have bound the two tighter.”72 
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Här är en beskrivning av perserna som annorlunda gentemot den västerländska kulturen, då 

beskrivningen av denna persiska form av släktskap tolkas vara icke humant. Det anas en viss 

oförståelse för denna form av släktskap på Hollands beskrivning. Att perserna behandlar en 

förening mellan man och kvinna som felaktigt, eftersom det nämnda äktenskapet skapats av 

fel anledningar: för att förenas och skapa ett starkare band mellan familjer. Det anges däremot 

inte anledningen bakom äktenskapet, dock kan Hollands ställning till denna union förstås ha 

haft ett felaktigt ändamål. 

Vid översättningen av en kortare beskrivning om kungen Khshayarsha beskrivs han som 

en utländsk kung men det engelska ordet ”foreign” kan samtidigt syfta på att han var en 

främmande kung; den Andres kung: 

 
There was much more at stake during the course of the Persian attempts to subdue the Greek mainland 

than the independence of what Xerxes had regarded as a ragbag of terrorist states. As subjects of a 

foreign king, the Athenians would never have had the opportunity to develop their unique democratic 

culture.73  

 

Här beskrivs ännu en gång hur perserna varit ett hot för väst. Denna gång i termen av att 

perserna varit ett hot mot grekerna och ”their unique democratic culture”, vilket lättare kan 

värdesättas som högre i väst, då den moderna tolkningen av grekernas demokrati är starkt 

präglad bland västerländska styrelseskick. Däremot är det svårt att fastställa utifrån Hollands 

resonemang om inte perserna hade ett annat fungerande system likt den grekiska demokratin, 

trots allt hade Persien varit ett imperium i tusentals år.74 Därutöver beskrivs det hur 

Khshayarsha såg på sitt rike, ”a ragbag of terrorist states”. Holland refererar alltså till Persien 

som detta, möjligtvis nyttjar detta specifika segment en grekisk tolkning. En ”ragbag” är ett 

engelskt uttryck för något som är en beblandning av olika ting, exempelvis var ett imperium 

som Persien en mix av flera olika tidigare riken. I detta fall kan uttrycket tolkas som att 

Holland, dock med nyttjandet av Herodotos som källa, försöker svartmåla Persien eftersom 

det samtidigt syftas på att Persien enligt Khshayarsha själv bestod av ”terrorist states”. 

Grekerna kan alltså även redogöra för hur perserna ser på sig själva, vilket kan vara 

problematiskt då det inte är en perser som står bakom detta påstående utan en västerländsk 

källa. Uttrycket ”terrorist states” kan också funderas på om detta var myntat redan under 

antiken där historien utspelar sig eller om det är en efterhandskonstruktion över hur Persien 
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borde förstås i jämförelse med greker i en modern kontext. Holland bygger vidare på 

påståendet om att perserna varit ett hot mot väst: 

 
Not only would the West have lost its first struggle for independence and survival, but it is unlikely, had 

the Greeks succumbed to Xerxes’ invasion, that there would ever have been such an entity as ’the West’ 

at all.75 

 

Antalet krigare i slaget vid Thermopyle beskrivs som orättvis av Holland, då perserna hade 

fördelen med att vara fler i antal. Samtidigt konstaterar Holland att detta inte hade stor 

betydelse för den grekiska ”tapperheten” och belyser hur deras ledare Leonidas tillsammans 

med sina 300 män gick ”en tapper död” till mötes vid detta slag. I denna beskrivning kan det 

tolkas att Holland inte enbart syftar till att grekerna slogs för sin frihet, utan för hela den 

västerländska civilisationens överlevnad. Leonidas lyfts tydligt som hjälte i Persian Fire, då 

han beskrivs som ett gott föredöme för samtiden, eftersom han slogs i ett slag som modern tid 

tolkar som ett slag för freden. Detta kan uppfattas som problematiskt, då fred som fenomen 

uppnås därmed enligt Holland genom berövandet av andra individers rätt till liv, vilket går 

emot moderna värderingar av ett mänskligt liv. Det är samtidigt förståeligt att Leonidas 

möjligtvis sågs som ett gott föredöme inom tidigare historia med annorlunda värderingar över 

människolivet men med utgångspunkt från dagens mänskliga rättigheter är det en 

problematisk tolkning att se Leonidas som en hjälte. Dock berör inte Holland denna paradox 

och det kan bero på att detta slag tog plats för många år sedan, vilket gör det svårare att 

relatera till perserna som omkom vid Thermopyle på samma vis som aktuella händelser. 

Anledningen kan även vara för att den västerländska stoltheten inte vill utmana 

föreställningen av Leonidas som hjälte.76 

Sammanfattningsvis tar andrafiering form mer explicit i Persian Fire, i jämförelse med 

Antikens Persien, då Holland uttryckligen beskriver perserna som ett hot mot hela väst. Denna 

distinktion gör Holland även med utgångspunkt från ett grekiskt perspektiv, då även han 

nyttjar grekiska källor som Herodotos till sina resonemang om perser. Det jämförs inte lika 

ofta mellan greker och perser i denna bok, däremot porträtterar Holland upp slaget vid 

Thermopyle som ett slag för freden. Detta slag var avgörande för de västerländska system 

som är aktuella i samtida väst, med utgångspunkt från att grekerna vann slaget. Dock tar 
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Holland inte upp om ett annat system från den persiska sidan hade kunnat fungera lika väl i en 

nutida västerländsk värld.  
 

Likheter och skillnader mellan de västerländska böckerna  
Holland ger en betydligt djupare förståelse av perserna i Persian Fire, då han exempelvis har 

ett eget avsnitt där han ger en fördjupad förståelse av perserkungen Korosh. Antikens Persien 

ger istället en mer översiktlig förståelse över dynastin som helhet, där exempelvis deras 

influenser i öst beskrivs kortfattat innan texten byter riktning. Ännu några aspekter till hur 

Hollands Persian Fire är mer djupgående än Antikens Persien: Holland reflekterar över citat 

från andra böcker, inkluderar folksagor samt redogör mer för olika historiska händelser där 

perserna varit involverade, exempelvis slaget vid Thermopyle. Trots att reflektionerna blir 

mer djupgående i Persian Fire kan flera av hans källor vara vinklade sådana, då han 

exempelvis nyttjar bland annat grekiska källor.  

Antikens Persien däremot försöker ge en mer neutral redogörelse av perserna, med 

utgångspunkt från att verket poängterar att även ett persiskt perspektiv tagits del av vid 

redogörelser av akemenidernas historia. Utöver detta finns det mer neutrala formuleringar av 

perserna i denna bok och ett mindre ensidigt synsätt på historien, vilket kan bero på att boken 

uppmärksammar om att ett västerländskt maktanspråk över Persien ses som negativt.77 Detta 

tas upp som problematiskt i båda böckerna, där båda problematiserar att huvudkällorna 

bakom den europeiska kunskapen av perserna är grekiska källor. Enligt Antikens Persien är 

orsaken till detta på grund av att perserna själva var sämre på att dokumentera sin egen 

historia, förutom när det gällde ekonomiska eller administrativa slag. Detaljer kring vilka krig 

de varit involverade i och hur deras kungar varit föredrog de att hålla vid liv muntligt enligt 

Dahlén.78 Holland väljer att formulera problematiken kring användandet av grekiska källor, 

som Herodotos, för att förstå perserna på detta vis:  
 

Yet even Herodotus, writing about remote and peculiar peoples whose languages he did not speak, has 

to be excused and occasional inaccuracy, the occasional prejudice, the occasional tendency to treat early 

Persian history as a fairy tale.79 

 

                                                       
77 Dahlén (2016), s. 9. 
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 30 

”Remote” och ”peculiar peoples” syftar här på en folkgrupp som perserna, då de talade ett 

språk som inte Herodotos behärskade menar Holland. Ordvalet ”remote” och uttrycket 

”peculiar peoples” gör här anspråk på andrafiering av perserna, då ordvalen kan översättas till 

”avlägsen”, ”fjärran” och ”avsides belägen” på svenska. Uttrycket ”peculiar people” beskriver 

en grupp människor som ”konstiga”, ”underliga” och ”udda” på svenska, alltså en grupp som 

inte nödvändigtvis relateras till som något positivt. Detta ger intrycket av att Herodotos 

förstås skapa distans mellan greker och perser, då grekerna här får en representation genom 

Herodotos, eftersom han till skillnad från perserna inte beskriver greker som ”konstiga”, 

”underliga” eller ”udda”. Däremot ifrågasätter samtidigt Holland Herodotos som källa, och 

menar att greken möjligtvis inte kan ses som en oberoende källa i modern mening, med tanke 

på att persernas historia behandlats mer som en saga än en realitet, vilket därmed inte återger 

en faktisk sanning. Detta gör även anspråk på orientalism, då en främmande grupp människor 

beskrivs i sagoliknande termer som ligger bortom den egna verkligheten, något som lättare 

går under teorin för orientalism. Detta eftersom sagor och myter kan anas ha tendenser i att 

tolka kulturer utöver den egna som främmande genom andrafiering. 

Antikens Persien i sin tur ifrågasätter hur Holland behandlar akemenidernas möte med 

grekerna och syftar på att britten gör anspråk på att försöka bibehålla en spänning mellan väst 

och öst, vilket betyder att öst fortsätter betraktas som den Andre:  

 
Att dessutom söka förklara nutida konflikter mellan öst och väst med hänvisning till perserkrigen och 

projicera moderna ideologier på antika händelseförlopp, såsom författarna Tom Holland och Anthony 

Pagden gjort, är en anakronism som är både vilseledande och farlig.80 

 

Det kan vara problematiskt att måla upp en folkgrupp genom andrafiering, på grund av vad 

deras förfäder gjorde för tusentals år sedan, då förfäderna inte levde efter samma etiska 

aspekter som finns idag. Förfäderna, det vill säga perser i detta fall, påverkas inte av moderna 

ideologier eller västerländska maktanspråk genom orientalism. Däremot gör förfädernas 

ättlingar det, alltså samtida individer med persiska rötter. Människor med persiskt ursprung 

kan påverkas negativt av hur deras förfäders historia tolkas av ”motståndarsidan”, alltså 

grekerna. Med tanke på att detta inte ger en rättvis bild av varken perser eller greker i 

moderna västerländska framställningar av Persien. Detta är vad som kan tolkas ske utifrån det 

Dahlén beskriver som ”vilseledande” och ”farligt”. 
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De olika berörda persiska kungarna får även olika mängd utrymme i respektive bok, samt 

tolkas olika. I Persian Fire kan det tolkas att Korosh är favoritkungen tätt intill den senare 

kungen Daryush. Dock beskrivs Korosh som en godare samt en mer naturligt vald kung, då 

han beskrivs i termer som ger förståelsen av Korosh som ”den utvalde”.81 Korosh får som 

sagt ett eget avsnitt om sig av Holland, där han beskrivs som en mer rätt individ för rollen 

som kung över Persien, detta förstås efter Hollands titel på avsnittet: ”King of the World”.82 

Detta kan interpreteras utifrån beskrivningen av en dröm som Korosh morfar, den dåvarande 

kungen, drömde om sin dotter innan graviditeten med den kommande ”storkungen”. I 

drömmen urinerar Korosh mamma en gyllene strimma under sin graviditet med Korosh över 

medernas rike. Drömtydarna tolkade detta till att det kommande barnet skulle löpa i stor fara 

eftersom medernas rike kan förstås som ett svårslaget rike, med utgångspunkt från 

drömtydarnas oro för det kommande barnet. Att urinera en gyllene strimma kan även förstås 

som en allsmäktighet hos det foster en kvinnokropp bär på, då den gyllene färgen kan även 

interpreteras till guld och rikedom. Att Holland väljer att redogöra för denna dröm, vilket gör 

ett anspråk på orientalism, något som är lätt hänt eftersom myter samt folksagor kan ha 

tendenser i att andrafiera grupper och kulturer utöver den egna. Holland påpekar den 

redogörande drömmen som mindre sanningsenlig, eftersom den samtidigt kan vara en myt 

men samtidigt väljs detta parti att vara med i Persian Fire. På grund av att ha med denna 

redogörelse om just Korosh kan det leda till att denne perser kan tolkas som mer god och 

naturligt vald till tronen, till skillnad från Daryush och Khshayarsha.83 En annan dröm som 

Holland redogör för kan ge en tydligare tolkning av orientalism:  

 
But after Mandane [Korosh mamma] had fallen pregnant, Astyages [Korosh morfar] had dreamed a 

second time: now he saw a vine emerging from between his daughter’s legs, nor did it stop growing 

until all Asia was in its shade […].84 

 

Här redogörs det inte bara för en orientalistisk synvinkel av perser men det redogörs också en 

beskrivning av Korosh, samt övriga perser, som ett hot mot en hel världsdel. En ”vine” kan 

översättas till svenskans ”klätterväxt” och kan här symbolisera en svårighet, då den berörda 

”klätterväxten” inte slutar växa tills hela Asien ligger under persiskt styre. Citatet kan tolkas 
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som en hotfylld beskrivning av perser men återger samtidigt en oövervinnerlig bild av dem, 

då citatet återger en persisk överlägsenhet i relation till övriga Asien. 

Daryush får också som tidigare nämnt ett stort utrymme av Holland men beskrivs istället 

som en bedragare då han genom konspirationsteorier om tidigare persiska regenter lyckats 

lura in sig hos det persiska hovet.85 Daryush son och efterträdare Khshayarsha får även han 

plats i Persian Fire och refereras som ”the King of Persia” och menar att kan räknas som en 

av de mäktigaste ledarna.86 Dock beskrivs han även ha haft en obarmhärtig sida när Holland 

tar upp exemplet slaget vid Thermopyle för att belysa påståendet, då Khshayarshas armé trots 

sitt övertag i antalet krigare förlorade mot de 300 spartaner.87 

I Antikens Persien får Daryush mest utrymme, då hans namn dyker upp flera gånger i text, 

dock redogörs han inte för lika djupgående som Korosh görs av Holland. Med andra ord 

beskrivs inte Daryush för hur han kom till tronen eller hur han var som person. Antikens 

Persien ger istället en mer positiv bild av Daryush, då han ständigt tas upp och det kan tolkas 

att han varit involverad i mycket av det väst idag känner till vara förknippat med Persien. 

Efterträdaren Khshayarsha benämns också i positiva ordalag, då båda dessa kungar enligt 

Antikens Persien hade lyckats expandera riket mer än tidigare regenter som Korosh.88 

Fortfarande benämns Korosh som en stor kung i Antikens Persien men menar att detta beror 

mycket på att grekerna själva såg mer upp till denne persiska kung, i jämförelse med övriga. 

Korosh beskrivs även som en mer fredlig kung som var mer accepterande av tidigare rikens 

traditioner, som han lät erövrade områden till Persien få behålla till skillnad från Daryush och 

Khshayarsha.89 Den kung som benämns minst i den svenska boken är Khshayarsha, och de få 

gånger han kommer på tal är det sällan texten fokuserar på honom som individ, utan snarare 

olika företeelser, slag och individer som har haft någon koppling till honom: hans palats 

presenteras, slaget vid Thermopyle tas upp, samt de olika kvinnor han haft olika former av 

relationer till. Detta är dessutom något som inte dyker upp förrän längre fram boken, vilket 

kan ge en tolkning av Khshayarsha som mindre betydlig som kung även om han expanderade 

persiska områden.90 

I Antikens Persien beskrivs de olika kungarna oftast tillsammans istället för att redogöras 

för individuellt som i Persian Fire, vilket kan uppfattas att betydelsen av kungarna som 

individer inte är lika relevant då de istället beskrivs som en grupp. Det kan samtidigt vara ett 
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anspråk på att endast vilja belysa den persiska influensen över väst och redogöra för hur 

denna folkgrupp var på ett mer generellt plan än att inrikta sig på specifika individer. 

Samtidigt kan anledningen bakom de olika strukturera över hur perserna tolkas vara att 

böckerna är skrivna för två olika västerländska målgrupper: svenskar och britter. Som tidigare 

nämnt är britter enligt Holland mycket intresserade av persisk historia och kan därmed vara en 

orsak till att hans bok ger läsaren en större kontext än vad Antikens Persien gör.91 Den 

svenska boken är alltså mer anpassad för att ge en mer översiktlig bild av perserna, och går 

ifrån att förklara en del resonemang: hur de persiska kungarna kom till tronen, vilka relationer 

de berörda kungarna hade till varandra samt hur en västerländsk diskurs av perser kommer till 

uttryck. Den brittiska är däremot mer mån om att belysa detaljer och förmedla en större 

kontext kring hur persisk historia är konstruerad och förstådd. Trots att båda böckerna är en 

aning vinklade, då de båda nyttjar en grekisk källa som Herodotos, återger samtidigt Persian 

Fire mer kontext. Detta eftersom kungarna Korosh och Daryush redogörs för mer djupgående 

i boken, även om källorna bakom detta är något vinklade ges det samtidigt en bredare 

förståelse av perser. Persian Fire uppmärksammar även läsaren på att de persiska kungarna 

kan gå under olika namn i väst samt redogörs den västerländska diskursen mer djupgående, 

vilket kan ge förutsättningar till en bredare kontext av hur perser tolkas i en västerländsk 

diskurs. 

Ytterligare en aspekt som särskiljer de två populärhistoriska böckerna åt är hur ofta 

perserna jämförs med grekerna i historieskildringarna. I båda böckerna jämförs greker och 

perser, dock något mer tydligt och ständigt i Antikens Persien. Holland poängterar att denna 

tendens finns hos historiker men menar att han tar aktivt avstånd från detta. Han väljer 

dessutom att inte nyttja de grekiska beteckningarna på de persiska kungarna. Därutöver 

redogör han för problematiken vid användandet av grekiska källor om perserna.92 Trots detta 

använder han sig av grekiska källor med utgångspunkt från hans källförteckning.93 Samtidigt 

kan detta även förstås som att Holland vill tolka Herodotos utifrån nyttjandet av honom som 

källa, för att upptäcka de olika tendenser som tar form vid användandet av Herodotos som 

källa. Exempelvis har det tolkats av Holland att grekiska källor har tendenser till att vara 

nationalromantiska genom att förhärliga vinster och förminska förluster. 
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Diskussion 

Reflektioner kring studiens resultat med anknytning till forskningsläget 
De två analyserade samtida populärhistoriska böckerna visar tendenser för Saids 

orientalismteori samt fenomenet andrafiering. Tendenserna kommer till uttryck på olika sätt i 

respektive bok, där Antikens Persien är något mer neutral i sin historieskildring av 

akemeniderna till skillnad från Persian Fire. Detta kan bero på att den förstnämnda boken 

publicerades 11 år efter den första publikationen av Persian Fire som publicerades 2005, då 

Svante Börjesson och Kåre Ivarsson menar att orientalistiska formuleringar tenderar att göras 

allt mindre tydligt i moderna historiska skildringar av öst. Böckerna är båda skrivna i olika 

kontexter, då en är publicerad i Sverige och den andra i Storbritannien. Dock påvisar analysen 

att historieskildringen av akemeniderna i båda källorna är anpassade för väst och redogör med 

andra ord för ett västerländskt perspektiv.  

Problematiken kring nyttjandet av Herodotos som källa poängteras som problematiskt i 

både Antikens Persien och Persian Fire, något som även D. M. Spitzer menar är ett dilemma, 

eftersom historiska framställningar av Herodotos är ofta baserade på tolkningar. Enligt Spitzer 

har Herodotos börjat skriva om perserkrigen under en tid då de inte längre var aktuella, då 

Herodotos själv inte hade levt under den tidsperiod då greker och perser låg i strid med 

varandra. Utifrån Hollands käll- och litteraturförteckning tolkas det som att han står närmare 

Herodotos som källa än Antikens Persien, vilket kan vara en anledning till att Persian Fire 

innehåller en mer komplex redogörelse av akemeniderna, då Holland väljer att även inkludera 

folksagor och myter om dessa perser. Antikens Persien försöker istället hålla en mer neutral 

ton, genom att ta mer avstånd från grekiska källor och inkludera mer persiska, med 

utgångspunkt från vad som konstateras i brödtexten samt vad som framkommer i käll- och 

litteraturlistan. Dock kan detta medföra att sagor och myter glöms bort, vilket kan tolkas som 

negativt men även positivt, eftersom när dessa glöms bort förträngs även mystiken kring 

akemeniderna och hur de har tolkats ur västerländska ögon. Detta kan förstås som positivt, då 

en orientalistisk anda kring perser minskas när den narrativa andan kring dem är förträngt. 

Samtidigt kan det vara negativt, eftersom sagor och myter även kan skapa en komplexare 

förståelse av hur akemeniderna tolkats från en annan synvinkel. 

Formuleringar av Holland kan tolkas göra ett tydligare anspråk på andrafiering, då han 

beskriver perser som bland annat ”avlägsna”, ”konstiga” och ”främmande”. Detta kan bero på 

att denna källa publicerades långt innan Antikens Persien, då Börjesson och Ivarsson menar 

att andrafiering tydligare identifieras i tidigare västerländska texter. Här är även Michael Porr 
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och Jacqueline Matthews studie av relevans, då de menar att texter som redogör för detta 

uppmärksammar läsaren för en tradition av postkolonial förståelse av öst. Samtidigt bibehåller 

en sådan beskrivning en negativ förståelse gentemot tidigare koloniserade områden, vilket i 

sin tur kan leda till att moderna länder ses ned på grund av en västerländsk tolkning av 

historien. Med moderna länder menas det aktuella länder som existerar idag men som tidigare 

varit en del av akemenidernas Persien, vilket bland annat innefattar dagens Iran.  Det kan vara 

positivt att även minnas fläckar i historien, där exempelvis en postkolonial förståelse varit 

aktuell, för att precis som Porr och Matthews menar kan detta leda till en mer källkritisk 

individ. Dock kan det vara viktigt att läsare uppmanas inför sådana formuleringar genom 

exempelvis en metatext eller en mindre reflektion i brödtexten. Detta redogör för 

komplexiteten av förståelsen av vissa historiska aktörer precis som det görs i både Antikens 

Persien och Persian Fire. 

I Antikens Persien får spår av orientalism sig uttryckt på andra sätt, där exempelvis 

akemenidernas dynasti har tolkats som en vändpunkt i persisk historia. Detta på grund av att 

denna dynasti haft mer kontakt med väst i jämförelse med övriga persiska dynastier, då 

akemeniderna ständigt var i strid med grekerna. Denna formulering kan vara något vinklad, 

och kan göra anspråk på andrafiering med utgångspunkt från att samtliga perserna beskrivs 

som ”stora” på grund av deras ”lyckade” möte med väst. Zahra Bayati menar att anspråk på 

österländska länder som primitiva är en form av att måla upp denna grupp som den Andre. 

Denna tolkning görs när beskrivningen av akemeniderna redogör för de som bättre än övriga 

persiska dynastier, på grund av deras närmare kontakt med väst. Andra signifikanta 

beskrivningar om just akemeniderna hade minskat tolkningar av andrafiering. Trots att det är 

svårare att tolka sådana spår i denna bok i jämförelse med Persian Fire, kan ändå intentioner 

av en västerländsk förståelse, av den redogörande historien tolkas vid vissa beskrivningar. 

Exempelvis beskrivs perserna ha ”dukat under” för erövraren Alexander när han tagit över 

Persien, vilket kan tolkas som ett värderande uttryck. Detta kan förstås som att perserna 

antingen inte gjorde något anspråk på att försvara sitt rike eller att deras motstånd inte kan 

mätas med grekernas anfall. 

Persian Fire tolkar perserna i både negativa samt positiva ordalag, då Holland ibland 

refererar till perser som ett hot mot västerländsk civilisation. Samtidigt tolkar och värderar 

han vissa kungar högre när han benämner Korosh som ”King of the World” och Daryush som 

”King of Persia”. Detta ger en komplex förståelse av perserna utifrån Holland, då det är här 

svårt att avgöra om han tolkar akemeniderna utifrån västerländska ögon eller inte. Dock kan 

Holland fortfarande tolka perserna ur ett västerländskt maktanspråk, då han beskriver vissa 
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kungar som ”storkungar” beroende på att de möjligtvis beskrivs på detta vis i Hollands 

studerade källa. Alltså, beroende på hur en viss kung framställs i en källa som Herodotos, som 

Holland nyttjar, kan Holland välja att tolka samma kung på samma sätt som Herodotos gör. 

Det blir tydligt att Holland inte återger ett persiskt perspektiv på historien när han med viss 

ironi återger för de äktenskap som fanns mellan Daryushs och hans frus familj, då Daryushs 

syster var gift med hans svärfar. Hollands ironiska ton vid beskrivningen av dessa föreningar 

mellan de två familjerna, är att de knappast hade kunnat förenas ännu mer, vilket kan tolkas 

som sarkasm. Detta eftersom Hollands ton kan anas återge en viss oförståelse för dessa 

former av föreningar mellan män och kvinnor. Det kan tolkas att Holland förstår detta som en 

pakt mellan två män, som använder deras kvinnor som en form av människohandel för att 

utbyta en förståelse men även ett stadigt band mellan de två familjerna. Detta sätt att förstå 

perser är en form av andrafiering och kan vara en konsekvens av en primitiv syn av öst 

bidragit till menar Bayati. Orsaken till detta kan vara att vid studerandet av perser från en 

tydligt vinklad källa, som Herodotos enligt Spitzer, kan de historiska framställningarna av 

perserna behandlas som en realitet snarare än tolkningar. Precis som Porr och Matthews 

hävdar har kolonialismen lämnat efter sig ett stort avtryck i historien, vilket kan finnas spår av 

i både Antikens Persien och Persian Fire, då innehållet i båda böckerna är i viss utsträckning 

beroende av en andrafierande källa som Herodotos. 

De tre berörda persiska kungarna i denna studie behandlas likartade i båda källorna, då alla 

tre beskrivs som betydande kungar ur den akemenidiska dynastin. Kungarna Korosh och 

Daryush får mer utrymme än Khshayarsha, vilket kan bero på att dessa kungar tolkats som 

mer positiva ur grekiska källor. De två förstnämnda kungarna kan även tolkas som mer 

”västvänliga”, eftersom de inte beskrivs lika främmande som exempelvis Khshayarsha. 

Samtidigt kan den negativa skildringen av den sistnämnda kungen även bero på att slaget vid 

Thermopyle, där han varit involverad med grekerna har lämnat efter sig djupa sår. Precis som 

Spitzer menar skrev Herodotos historien under en tidsperiod när perserkrigen inte längre var 

aktuella, vilket kan tyda på att hans historieskildring reflekterar ett kulturarv snarare än en 

neutral återgivelse. Det kulturella arvet kan tolkas ha mer förståelse för kungar som Korosh 

och Daryush, då dessa var aktiva regenter innan Khshayarsha och kan anas besvärligare att 

studera lika djupgående. Visserligen redogörs alla tre kungar på en djupare nivå i Persian 

Fire men med utgångspunkt från att exempelvis Korosh knappt benämns i något negativt 

ordalag. Detta kan tolkas som att källor som Herodotos inte minns honom lika väl, då han var 

en av de tidigare akemenidiska kungarna eller att han ses som den mest ”västvänligaste” av 

alla akemenidiska kungar. Med ”västvänlig” menas det att Korosh som person samt hans 
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styrelseskick beskrivs i en mer relaterande kontext, med utgångspunkt från en västerländsk 

synvinkel på vad som är mer relaterande. Enligt Bayati kan en sådan formulering förstås som 

en distinktion, till någon annan som betraktas som ”mindre intelligent” och är samtidigt en 

förståelse av denne som den Andre. Detta görs på flera av de persiska kungarna till skillnad 

från Korosh. Med detta sagt kan det tolkas att Korosh interpreteras som en mer intelligent 

perser, då han är mer socialt accepterad bland västerländska historiker.  

Perser jämförs med greker i de båda populärhistoriska böckerna, där grekerna oftast står 

för de ”intelligenta” och Bayati menar att en sådan framställning är en distinktion mellan hur 

väst och öst oftast förstås, där väst tolkas som ”intelligenta” medan öst som ”mindre 

intelligenta”. Grekerna kan tolkas som mer intelligenta än perserna, då Antikens Persien 

framställer akemeniderna som en vändpunkt i persisk historia, för att denna dynasti utmanade 

grekerna till skillnad från övriga persiska dynastier. Här kan akemeniderna förstås som en mer 

framgångsrik dynasti, då de ”lyckades” ta sig till Grekland, som det formuleras i Antikens 

Persien, till skillnad från andra perser. Persian Fire jämför inte greker och perser lika explicit 

men nyttjar samtidigt grekiska källor som är som tidigare nämnt reflektioner av perserna ur 

grekiska glasögon. Nyttjandet av grekiska källor kan leda till att det blir svårt att undkomma 

en större relatering till greker än perser, då det är grekiska källor som skildrar historien om 

denna tidsperiod menar Spitzer. Roten bakom denna distinktion kan bero på att striderna 

mellan greker och perser, exempelvis slaget vid Thermopyle, kan i modern tid tolkas som 

symboler för västerländsk fred mot österländskt tyranni enligt Börjesson och Ivarsson. Dock 

med utgångspunkt från att detta är en grekisk tolkning på händelserna, vilken modern tid kan 

välja att dela, då världen idag leds av en västdominerande värld. Det grekerna under antiken 

försvarade gav upphov till den värld samtiden lever i idag, vilket kan vara en av flera 

anledningar till varför öst än idag väljer att andrafiera perser i populärhistoriska böcker. 

Said menar att även konst och drama kan skapa konstruerade sanningar för modern 

historieuppfattning. Exempelvis kan dramat Persai förstås återge en bild av perser utifrån en 

”antipersisk retorik”, vilket kan leda till att en västerländsk diskurs blir även en västerländsk 

sanning men utan denna medvetenhet. Utan en kritisk inblick av en historieframställning, kan 

historieämnet bli en manipulativ arena som formar individen utifrån vilka källor olika 

medium, som populärhistoriska böcker, utformas i. För att utmana uttrycket ”vinnaren skriver 

historia” är det nyttigt att kunna distanseras till hur ett historieinnehåll framställs. Spitzer 

konstaterar att grekiska källor som Herodotos inte alltid anger historia för hur det var, utan 

istället konstruerar historien på ett vis som förgyller greker men svartmålar ”förlorarna”, i 
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detta fall perser. Med detta i akt kan en ny form av historiekunskap bildas hos kommande 

generationer. 

 

Slutsatser av diskussionen  
Inom teorin orientalism går det att studera fenomenet andrafiering, vilket även kommer i 

uttryck i de båda analyserade källorna i denna studie. Andrafiering tolkas när västerländska 

beskrivningar gör ett maktanspråk på österländsk historia, i detta fall persisk historia. Ett 

konkret exempel på detta är när persiska aktörer får anpassade namn utefter väst, något som 

även gäller för de berörda akemeniderna av denna studie. Korosh, Daryush och Khshayarsha 

är mer kända under deras grekiska namn Kyros, Dareios och Xerxes i en västerländsk kontext. 

Detta är alltså en form av orientalism och andrafiering, då de persiska namnen på kungarna 

har konstruerats om för västs förståelse. Båda böckerna visar tendenser på att bland annat de 

berörda akemeniderna betraktas som en främmande grupp. Denna slutsats klargörs med 

utgångspunkt från hur perser beskrivs i jämförelse med greker i respektive bok. Anledningen 

till att det fortfarande finns ett västerländskt maktanspråk på perser är att båda böckerna 

nyttjar den grekiska historikern Herodotos som källa. Herodotos är problematisk då forskning 

visar att hans historieskildringar inte alltid är fullt neutrala.  

I Antikens Persien betraktas perserna som den Andre gruppen i dess beskrivningar, i 

jämförelse med grekerna. Orientalism tar form genom att det ständig sker en jämförelse 

mellan dessa två stormakter, där perser oftast hamnar under den grekiska, vilket är en form av 

andrafiering. Detta görs genom att exempelvis uttrycka för att den akemenidiska dynastin 

”var en vändpunkt i persisk historia”, eftersom denna dynasti ”lyckades” ta sig till Grekland. 

Denna distinktion kan innebära att greker anses bättre än perser, utifrån ett västerländskt 

perspektiv. Med utgångspunkt från att akemeniderna tolkas som en ”vändpunkt i persisk 

historia”, förstås alltså att persisk historia inte blir mer intressant eller relevant för väst, förrän 

perser kommer in på västerländsk mark. Detta är en form av maktanspråk samt konstruktion 

av vad som är en ”vändpunkter” i historien eller inte, vilket i detta fall tolkas innebära när öst 

möter väst. Delar av Antikens Persien har en även viss utgångspunkt från grekiska källor som 

Herodotos, som ofta återger en grekisk sanning vid återblickar på persisk historia. Därutöver 

väljer Antikens Persien att nyttja de grekiska varianterna av persiska namn, vilket är en form 

av andrafiering, exempelvis görs detta på de berörda akemeniderna: Korosh, Daryush och 

Khshayarsha. Detta är också en form av maktanspråk på perserna, eftersom den svenska 

boken tar del av den andrafiering greker gör över perser.  
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I Persian Fire uttrycks också orientalism, däremot mer explicit i jämförelse med Antikens 

Persien. Detta görs genom att beskriva akemeniderna som ett hot för väst. Detta görs i 

relation till hur greker betraktas, något som utgår från ett västerländskt perspektiv även i 

denna bok, då även Persian Fire nyttjar grekiska källor som Herodotos i sina resonemang. I 

den brittiska boken görs distinktionen över vad som betraktas som underligt och icke humant 

av perserna, samtidigt som en kan ana en viss ironi från författarens sida. Exempelvis beskrivs 

Daryushs svärfar Gobryas ha varit gift med Daryush syster, vilket Persian Fire menar att 

männen knappast kunde varit mer så samma sida, i och med äktenskapen mellan dessa 

familjer. I Persian Fire jämförs inte greker och perser lika ständigt och frekvent som i 

Antikens Persien däremot ställs distinktionen mellan väst och öst tydligt, då redan vid 

boktiteln kan det anas vilket perspektiv boken kommer att inta: Persian Fire: The first World 

Empire and the Battle for the West. Alla tre analyserade persiska kungar tar plats på en 

jämliknivå i denna bok, dock är Korosh den kung som omnämns i mest positiva ordalag. 

Samtidigt som Antikens Persien istället tar mest upp Korosh och Daryush medan Khshayarsha 

hamnar mer i skymundan. 

Under studiens gång har jag fått en konkretare förståelse över varför britter kan förstås som 

mer kunniga inom denna tidsperiod: akemenidernas Persien. Britter har konstaterats av 

Holland ha mer intresse för persisk historia och kan därmed vara orsaken till de mer 

djupgående resonemang som görs av perser i Persian Fire för en brittisk målgrupp, i 

jämförelse med Antikens Persien som är mer inriktad på en svensk målgrupp. Detta 

konstateras utifrån var respektive bok publicerats. Persian Fire inkluderar fler detaljer som 

folksagor och myter om perserna, vilket kan upplevas ge läsaren kompletterande information 

kring en tidigare medvetenhet av Persien. Samtidigt som Antikens Persien upplevs som mer 

fokuserad på att introducera Persien för läsaren, genom att beskriva var riket var geografiskt 

placerat samt hur riket var uppbyggt. Med andra ord ges en mer översiktlig överblick över 

Persien i Antikens Persien, istället för att redogöra för specifika akemenider i detaljer som 

Persian Fire gör.  
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Sammanfattning 
Orientalism finns i de båda analyserade källorna: Antikens Persien och Persian Fire, dock 

något mer tydligare formulerat i Persian Fire. Detta kan bero på att den första utgåvan av 

Persian Fire publicerades 11 år tidigare än Antikens Persien, då det konstateras att 

orientalism otydligare att identifiera i modernare västerländska texter. De båda berörda 

källorna nyttjar den grekiska källan Herodotos vid studerandet av akemenider, vilket har sina 

konsekvenser, eftersom Herodotos ofta återger en skev sanning av historien som tydligt 

framställer akemenider som ”konstiga”, ”underliga” och ”udda”. Med andra ord finns det en 

västerländsk diskurs i hur perser förstås, då Herodotos är en källa som både Antikens Persien 

och Persian Fire återkommer till vid studerandet av perser. Detta präglar alltså det 

västerländska kulturarvet eftersom ett grekiskt perspektiv fortfarande nyttjas vid studerandet 

av perser. De två akemenidiska kungar som får mest utrymme i respektive källa är Korosh 

och Daryush. Dock redogörs de för mer djupgående i Persian Fire, där det exempelvis finns 

ett avsnitt som enbart redogör för Korosh: från tiden innan hans mamma blev gravid med 

honom och framåt. Ännu en skillnad mellan källorna är att Antikens Persien kan upplevas 

som en introduktionsbok medan Persian Fire bygger vidare på förkunskaper om imperiet 

Persien. Denna tolkning görs eftersom den sistnämnda boken innehåller betydligt mer detaljer 

om akemeniderna som individer medan Antikens Persien istället upplevs informera om 

Persien som rike, genom att exempelvis redogöra för dess geografiska placering och beskriver 

perserna som en grupp snarare än individer. Anledningen till detta kan vara att britter har mer 

förkunskaper om Persien, då de redan innan har ett intresse för detta rike och därmed har 

högre förväntningar av en populärhistorisk bok. Antikens Persien kan istället upplevas försöka 

väcka intresset hos den svenska läsaren för detta antika imperium, akemenidernas Persien. 
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