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1. Inledning
Å ena sidan: ”Vad är historia?” är en nött fråga och har ställts av varje generation historiker. Svaret 
har skiftat beroende på var i tid och rum historikern har befunnit sig. En tysk historiker på 1820-
talet  skulle definiera historia på ett  annat sätt  än en fransk sådan skulle göra på 1930-talet.  En 
Lunda-historiker skulle, åtminstone av tradition, ha något att anmärka på vad en historiker från 
Uppsala menade att historieforskning gick ut på. Företrädare för olika ismer och traditioner har 
debatterat  vad i  historien det  är  som ska studeras,  hur  och varför,  och  historievetenskapen har 
beroende  på  vilken  ism eller  tradition  den  bedrivits  i  linje  med tagit  sig  olika  uttryck.  Under 
perioder  kanske  svaret  på  frågan  ovan  har  kommit  med  viss  fördröjning  eller  ställts  med  en 
självkritisk underton, men den har likväl ställts och detta utifrån att vetenskaplig historieforskning 
kan bedrivas. På 1980-talet kom dock en teoribildning att i grunden ifrågasätta de antaganden som 
historievetenskapen vilade på. Röster började höras som hävdade att det var omöjligt att frambringa 
en faktisk dåtid i ljuset. Historia var bara en spegling av sin samtid, ett historiskt verk bara en 
stelnad tolkning som var lika giltig som någon annan, föreställningen att det efter  en noggrann 
undersökning av primärt  källmaterial  skulle  kunna gå  att  projicera  en vetenskaplig  bild  av  det 
förflutna bara en villfarelse. Frågan ”Vad är historia?” byttes ut mot om det överhuvudtaget var 
möjligt  att  ägna  sig  åt  historia.  En  rad  historiker  beklagade  sig  och  menade  att  de  historiska 
studierna  hamnat  i  en  omfattande  kunskapsteoretisk  kris,  att  historiesynen  skakats  om  i  sina 
vetenskapliga och kulturella grundvalar, att historieyrket berövats sitt självförtroende ifråga om vad 
det är man gör och hur man gör det, att disciplinen riskerade att förlora sin traditionella legitimitet. 1 

De ontologiska grundbultarna i en flera hundra år gammal historietradition såg ut att ha slitits ur 
sina fästen; historia som vetenskap såg ut att ha nått vägs ände. 
   Å andra sidan: Historia som professionell, vetenskaplig disciplin växte fram i början av 1800-
talet.  Sedan dess  har  intresseområde,  metodologi  och motiv  för  historieskrivningen skiftat,  och 
debatter  och  strider  både  inom  och  utanför  disciplinens  gränser  har  rört  dessa  frågor.  Olika 
idéströmningar och förändringar i samhället har styrt historievetenskapen i nya riktningar och mot 
nya mål. Från nationer och statsöverhuvudens handlingar på 1800-talet till överindividuella sociala 
processer och strukturer kring och efter 1900- talets mitt. I slutet av 1900-talet kom kritiken mot de 
grundantaganden  som  historievetenskapen  vilade  på  att  intensifieras  och  denna  kritik;  detta 
ifrågasättande av historievetenskapen, har inom den historiografiska forskningen fått namnet ”den 
postmoderna utmaningen”. Det finns emellertid, menar vissa, anledning att tona ner utmaningens 
omstörtande kvalitéer.  Många av de klagomål som restes var  främst  ett  uttryck för  en vilja  att 
förändra historievetenskapen, inte för att förgöra den. Det var en reaktion mot den historieskrivning 
som blivit norm under 1960- och 70-talen vilken hade samhällsvetenskaperna, och i förlängningen 
naturvetenskaperna,  som  förebild  med  dess  överindividuella  och  generaliserande 
förklaringsmodeller,  inte  en  reaktion  mot  historievetenskapen som sådan.  Att  stämningen  kring 
postmodernismen ändå blev så upp piskad beror på att  debatten om den karaktäriserades av heta 
känslor och frysta positioner. De fortsatta praktikerna har varit betydligt mer pragmatiska och den 
återvändsgränd som historievetenskapen hävdades ha hamnat i var istället bara början på en ny väg, 
en ny riktning. Att överhuvudtaget låta ”den postmoderna utmaningen” representera de förändringar 

1   Evans, Richard J. (2000) Till historiens försvar s. 21f. 



som skedde under 1980-talet och framåt är att förringa, släta ut och platta till viktiga nyanser. 2 
   Det  är  dessa  två  olika  sidor  som ger  mig mitt  syfte  med denna  uppsats.  Å ena  sidan stod 
historievetenskapen vid sin svåraste  utmaning någonsin.  Om historikerna accepterade den kritik 
som framfördes av postmodernisterna var historia som vetenskaplig disciplin att betrakta som död. 
Å  andra  sidan  tog  den  akademiska  historieskrivningen  sig  återigen  bara  en  ny  riktning. 
Postmodernism  och  den  utmaning  den  innebar  må  på  olika  sätt  ha  påverkat  den  akademiska 
historieskrivningen  men  den  avlivade  den  inte.  Mitt  övergripande  syfte  är  utifrån  detta  att  
undersöka hur mötet mellan postmodernism och svensk historievetenskap egentligen har sett ut,  
och vad detta möte har inneburit för historievetenskapen. 
   För att detta syfte ska kunna uppfyllas måste det föregås av att ”historievetenskapen och den 
postmoderna utmaningen” görs operationaliserbar. Till exempel kommer jag att, eftersom svensk 
historievetenskap  är  en  väldigt  omfattande  och  svår(be)griplig  storhet  att  hantera,  begränsa 
undersökningen till att omfatta doktorsavhandlingar i historia. Det är således doktorsavhandlingar 
som är mitt empiriska material och det är hur mötet med postmodernism har sett ut i dessa som jag 
kommer att undersöka. 
   Likaså är den postmoderna utmaningen inget som enkelt kan ringas in med ett par begrepp utan 
det  finns,  liksom med allt  annat,  flera  olika  aspekter och dimensioner  av den.  Jag kommer att 
behöva göra våld på de flesta av dem och de mer insatta, inte minst författarna till den litteratur jag 
lutar mig mot, kan hävda att jag lyfter fram fel saker och allt för ytligt berör, eller helt utelämnar,  
vitala delar. Mitt försvar är att för att inte uppsatsen ska svälla och växa bortom all kontroll måste 
vissa  avgränsningar  göras.  För  att  komma  framåt  och  behålla  styrfarten  måste  jag  med 
nödvändighet behandla det mesta tämligen styvmoderligt. Det är också så att de avgränsningar jag 
gör är mycket medvetna - mina val vilar på starka argument. Det vill säga, det som är kvar är också 
det som jag ser som det väsentliga, och det är alltså just detta: att definiera ut kärnan i och göra den 
postmoderna utmaningen operationaliserbar, som är min första uppgift. 
  

2. Bakgrund
En snabb historiografisk överflygning 
Etablerandet av historia som professionell, vetenskaplig disciplin brukar förläggas till Tyskland och 
1800-talets förra hälft, och en person som ofta nämns i samband med denna process är den tyska 
historikern Leopold von Ranke. Historieskrivning hade sedan medeltiden förvisso framträtt  som 
undervisningsämne vid universiteten,  men det  var  framför  allt  som litteraturgenre  – som ”skön 
konst” - den varit produktiv och uppmärksammad. Från denna sköna konst ville Ranke avskilja sig; 
han ville utveckla historieämnet som vetenskapligt ämne inom universitetssystemet. 3 
   Vad Ranke gjorde var att introducera de metoder som språkforskare nyligen hade utvecklat inom 
studiet av antika och medeltida texter för att avgöra om dessa var äkta eller omarbetningar utförda 
senare. Vad historikerna måste göra var att testa dokumenten, både utifrån deras inre konsistens och 
utifrån deras samband med andra dokument från samma tid. De skulle hålla sig till primärkällor och 
inte som tidigare förlita sig på sekundära källor så som krönikor och memoarer, vilka alltså uppstått 
efter händelsen ifråga. Vidare skulle historia som vetenskap inte vara bedömande, förkastande eller 
användas för att instruera samtiden inför den kommande framtiden, utan vara objektiv: visa ”Wie es 
eigentlich gewesen” - hur det i grunden hängde samman.4

   Den inriktning som förknippas med Ranke är historismen vilken, mycket kortfattat, innebar en 
evolutionär syn på det förflutna. Allt skulle förstås historiskt och alla händelser var historiskt unika. 

2   Eley, Geoff (2005) A Crooked Line. From cultural history to the history of the society s. 12, 115, 156
3 Odén, Birgitta (1991) Forskarutbildningens förändringar 1890-1975 s. 50ff. Iggers, Georg (2005) From Scientific  

Objectivity to the Postmodern Challenge s. 19
4 Evans (2000) s. 33ff. 



Historismen innebar också en ganska markant slagsida mot nationer och deras politiska liv, medan 
ekonomiska, sociala och kulturella aspekter allt som oftast lämnades därhän. Frånvaron av dessa 
perspektiv och det ensidiga fokuserandet på enskilda händelser och personer var anledningar till att 
historismen  kritiserades,  och  ur  denna  kritik  började  kring  sekelskiftet  1900  en  ekonomi-  och 
socialhistoria  att  ta  form. Så även en historisk  sociologi,  inte  minst  i  Amerika.5 Denna process 
fortsatte  och  genom  inriktningen  på  ekonomiska  och  sociala  aspekter  närmade  sig 
historievetenskapen  samhällsvetenskaperna.  I  Frankrike  t  ex,  stod  historikerna  inom  den 
framväxande Annales-skolan redan från början med ena benet i samhällsvetenskaperna vilket bland 
annat  skönjs  av  deras  hänvisningar  till  den  franska  sociologen  Émile  Durkheim  och  dennes 
strukturalistiska  ansats.6 Också  i  Tyskland  började  en  allt  mer  samhällsvetenskaplig 
historieskrivning att bedrivas, och allt fler började luta sig mot Marx och historiematerialismen.7 

Analogt med samhällsvetenskaperna skulle  historia istället  för att  fokusera på det specifika och 
individuella  nu  försöka  generalisera  kring  sociala  strukturer  och  förändringar.  Dessutom,  till 
skillnad från tidigare då målet varit att ”förstå”, ansågs syftet med historievetenskapen nu vara, likt 
alla andra vetenskaper, att generera kausala förklaringar. Historievetenskapen kom därmed i  allt 
större utsträckning utformas med naturvetenskaperna som förebild.8 

   Under  50-60-talen  var  tilltron  på  historievetenskapens  förmåga  att  förklara  världen  således 
tämligen stor och det som kännetecknade perioden var optimism.9  Denna optimism kom dock att 
bytas mot besvikelse då det visade sig att det fanns  företeelser, fenomen och förhållanden som föll 
utanför  de  gängse  förklaringsmodellerna.10 De  generaliserande  och  determinerande  teorier  och 
modeller  som formulerats  jämte  och tillsammans  med samhällsvetenskaperna  hade  sina  tydliga 
begränsningar. Och om vissa var besvikna började andra i grunden ifrågasätta historievetenskapen 
som just sådan. Således har vi kommit fram till vad som av den historiografiska forskningen ofta 
kallats för ”den postmoderna utmaningen”. 

3. Forskningsläge
För  att  få  en  nyanserad  bild  av  den  postmoderna  utmaningen  tror  jag  det  är  viktigt  att  välja 
forskning som angriper den från olika utgångspunkter och perspektiv, och det är således utifrån 
detta jag har valt litteratur till mitt forskningsläge. Georg Iggers  Historiography in the twentieth  
century  -  From  Scientific  Objectivity  to  the  Postmodern  Challenge  är  vad  man  kan  kalla  en 
traditionell  historiografisk  framställning.  Författaren  undersöker  hur  den  västerländska 
historievetenskapen, från dess professionaliserande och etablerande som vetenskaplig disciplin  i 

5 Iggers (2005) s. 29-47
6 Iggers (2005) s. 53 Burke, Peter (2006) Annales skolan – en introduktion s. s. 36, 40. 1929 publicerades den 

historiska facktidskriften Annales d'histoire économique et sociale för första gången s. 43f. 
7      Ibid. s. 65-94
8 Ibid. s. 3f., Burke (2006) s. 8 Denna utveckling kan för Sveriges räkning förläggas till 1960-70-talen, och självklart  

var detta inte en process som fortskred i ett lugnt och homogent samförstånd utan det var en omvälvande period, 
med heta debatter och diskussioner bland historikerna. Lilja, Sven (1989) Historia i tiden s. 61 Se även Svensson, 
Robert (2005) Historia enligt historikerna – Debatten om historia i Scandia – tidskrift för historisk forskning, 1960-
79 (c-uppsats)

9 Eley (2005) s. 59
10 Ibid. s. 82 Inte minst utgjorde Nazi-tyskland ett exempel som var svårt att passa in och Geoff Eley exemplifierar 

med den marxistiske socialhistorikern Tim Mason vars intresseområde just var tredje riket.�Mason kritiserades för 
att trivialisera nazismen genom att tillåta att komplexa förklaringar slätade över individuellt ansvar och behovet av 
moraliskt fördömande. Han kom också själv att erkänna att för viktiga dimensioner av den nazistiska ledningens 
tänkande var användandet av det klass-analytiska ramverket inte tillräckligt. Han hade misslyckats med att på ett  
generellt plan förklara nazismens förhållande till det tyska samhället utifrån ett klassperspektiv. Masons ansats,  
menar Eley, utgör därigenom ett tydligt exempel på en “social history running upp against its limits”�och 
optimismen bytes ut mot besvikelse, således. s. 102, 113



början av 1800-talet fram till slutet av 1990-talet, har tagit sig uttryck.  Iggers har således ett relativt 
långt tidsperspektiv, och han förhåller sig tämligen neutral till de olika forskningstraditioner som 
han presenterar och redogör för. 
   Richard Evans diskuterar i Till historiens försvar också den postmoderna utmaningen men, vilket 
titeln antyder, med en mer polemisk vokabulär.  Utifrån egna ontologiska övertygelser, och med 
hjälp av vetenskapsteoretiska resonemang och exempel, försöker han visa på postmodernismens 
brister och inneboende paradoxer. Till skillnad från Iggers som, vilket vi ska se, har en ganska vid 
angreppsvinkel koncentrerar sig Evans främst på teori- och teoretikerna.
   Making history: An introduction to the history and the practice of a disciplin har sitt fokus på hur, 
när och varför särskilda sätt att skriva historia har uppkommit, etablerats, ändrats och försvunnit.  
Författarna begränsar sig till historia som akademisk disciplin och tar sitt avstamp, liksom George 
Iggers,  i  skapandet  av  en  professionell  historieskrivning  på  1800-talet.  Boken  behandlar  sedan 
efterföljande utvecklingslinjer inom historievetenskapen och letar efter  intellektuella inriktningar 
och rörelser som resulterat i att historievetenskapen förändrats.11 En inriktning som svarar mot detta 
kriterium och därför avhandlas i framställningen, genom den brittiske historikern Michael Roberts, 
är postmodernismen. Som en kontrast till Richard Evans är Roberts mer positivt inställd och i stället  
för att i första hand försöka svara på kritiken och påvisa tillkortakommanden och logiska luckor, ser 
denne vad postmodernismen tillfört historievetenskapen.
   Geoff Eley har till skillnad från Georg Iggers och Michael Roberts vilka båda alltså hade 1800-
talet  och  etablerandet  av  historia  som  vetenskaplig  disciplin  som  startpunkt, ett  kortare 
tidsperspektiv. Och om Iggers var neutral och Roberts explicit positiv till postmodernismen och den 
utmaningen den kom att innebära, skulle jag placera Eley någonstans där emellan. I A crooked line  
– From culture history to the history of society söker han de mest avgörande förändringarna inom 
historievetenskapen under de senaste fyra decennierna (även om han inte har några illusioner om att 
vara heltäckande) och han ämnar beskriva huvudlinjerna inom radikalism, intellektuell nyfikenhet, 
och teoretiska och metodologiska innovationer från 1960-talet fram till idag. Eley har iakttagit två 
vågor  av  innovationer  som båda  fick  höjd  av  intressanta  och  ständigt  pågående  debatter  över 
historievetenskapens  disciplingränser.  Den  första  vågen  förde  med  sig  framväxten  av  en 
samhällsvetenskapligt  orienterad historia på 60- och 70- talen.  Den andra resulterade i  den nya 
kulturhistorien och har vätt historievetenskapen från 1980- talet och framåt.12  Det som enligt Eley 
framför allt  kännetecknar historievetenskapen under de senaste fyra decennierna är just  skiftet i 
intresse från det sociala till det kulturella; ”from social history to cultural history”. 13

   Litteraturen  ovan  analyserar  historievetenskapen främst  på  ett  generellt  plan,  och  när  några 
nationella  nedslag  faktiskt  görs  är  det  i  första  hand  i  brittisk,  amerikansk,  fransk  och  tysk 
historieforskning. Så vad finns det  då för forskning kring den svenska historievetenskapen, och 
framför allt då om dess förhållande till den postmoderna utmaningen? 
   1997 konstaterar  Peter  Aronsson i  Historisk  forskning på väg –  vart?  något  beklagande att 
omfattningen  av  forskning  om,  översikter  över,  och  debatter  kring  svensk  historieforskning  är 
överraskande tunn, med tanke då på den centrala roll självreflektionen enligt Aronsson borde spela i 
historia som vetenskaplig disciplin.14 Därför är hans syfte med framställningen, genom att ge en 

11 Lambert, Peter/Schofield, Phillipp (red.) (2004) Making history: An introduction to the history and the practice of a  
discipline s. 1

12  Eley (2005) s. 10f.
13  Ibid. s. xii
14  Aronsson, Peter (1997) Historisk forskning på väg – vart? En översikt över avhandlingar och forskningsprojekt vid  

de historiska universitetsinstitutionerna samt en kritisk granskning av den officiella vetenskapliga debattens form  
och funktion i Sverige 1990-1996 s. 44



överblick  över  svensk  forskning  och  forskarutbildning,  att  åtminstone  till  viss  del  fylla  denna 
lucka.15 Vad Peter Aronsson bland annat gör är att schematisera de internationella strömningar som 
fått betydelsefullt inflytande på forskningen i Sverige; över sättet att se på vad förklaring är, hur 
historisk  förändring  går  till  och  hur  verkligheten  är  konstruerad.  Bland  dessa  återfinns 
språkorientering och postmodernism vilkas inflytande dateras till 1990-talet och framåt. Aronsson 
understryker dock att hans schematisering är ytterst grov och måste uppfattas som en hypotes inför 
en mer ingående studie av den svenska historieforskningens teoretiska innehåll.16 

   
Den postmoderna utmaningen – i vad bestod den?
Den postmoderna utmaningen är inte någon enhetlig storhet men kan i de flesta varianter ses som en 
kritik av hur historievetenskapen tog sig uttryck på 1960- och 70-talen. Vad Georg Iggers gör är att 
han styckar  upp den postmoderna utmaningen i  tre  delar  och denna indelning kan utan att  jag 
behöver bruka allt för stort våld även göra sig gällande för mycket av vad de andra författarna 
framhäver som karaktäristiskt för utmaningen, om än inte allt.17 Det bör här också poängteras att de 
olika delarna, vilket vi kommer att se, i mångt och mycket går in i, och ger varandra. Att jag ändå 
utgår från Iggers uppdelning är för att jag på ett förhållande- och förhoppningsvis tydligt sätt ska 
kunna åskådliggöra den postmoderna utmaningens olika dimensioner. 

Framställningsform  
Den första delen av utmaningen utgjordes enligt Georg Iggers av ”The Revival of Narrative”, vilket 
syftar till kravet på en tillbakagång till en historia i berättande form. Iggers refererar till en essä som 
skrevs  1979  av  den  brittiske  historikern  Lawrence  Stone,  där  ryggen  vändes  mot  den 
samhällsvetenskapliga  historieskrivningen  som  genom  dess  analogier  med  naturvetenskaperna 
använde sig av deterministiska förklaringar  av förändringar i  det  förflutna,  och en vänlig hand 
istället utsträcktes mot forskning som intresserade sig för många olika aspekter av den mänskliga 
tillvaron. Inte bara, vilket inte var alldeles ovanligt, materiella och/eller ekonomiska. Stone ville 
lyfta fram kulturers och även individers möjlighet till påverkan på historiens gång, och detta kunde 
bättre göras om berättelsen återinfördes som framställningsform.18  
   Richard Evans visar hur postmodernister uppmanade historiker att utveckla sitt språk och på så 
sätt i allt större utsträckning närma sig den litterära prosan. Historiker, konstaterades det, använde 
sig  redan  av  alla  möjliga  bilder  och  metaforer  som  inte  återfanns  i  det  källmaterial  som 
behandlades, och eftersom att användandet av ett torrt och enkelt “vetenskapligt” språk inte alls var 
det samma som vetenskaplighet utan snarare en slags retorik i sig som innebar ett sökande efter ett  
matematiskt  exakt språk som inte existerade,  skulle  historiker  på ett  mer medvetet  sätt  utnyttja 
språkets dubbelbottnade och mångfasetterade karaktär.19 Historieteoretikern Hayden White menade 
också explicit att det i princip var samma sak att skriva en historiebok som att författa en roman. 
Både  historikern  och  romanförfattaren,  hävdade  han  i  Metahistory, gestaltade  sitt 
undersökningsområde genom att välja ut och värdera olika belägg med hjälp av de språkliga och 
fantasifulla verktyg som utnyttjas för att konstruera den färdiga berättelsen. Det fanns alltså inte en 
enda korrekt uppfattning om olika händelser eller processer utan en rad av dem, och varje version 
utgjorde ett slutet tankesystem som var väl så giltigt som något annat när det gäller att skildra det 

15 Aronsson medger dock att han inte är  helt själv,  och ett undantag från frånvaron av historiografisk forskning i 
Sverige  är  Sven Lilja  som med  Historia  i  tiden kanske  kan  vara  en  svensk  motsvarighet  till  Georg  Iggers.  Men 
tillskillnad från honom lämnar Lilja oss precis när postmodernismen på allvar började knacka på porten.
16  Aronsson (1997) s. 11f. 
17 Det finns dock ett grundläggande problem med Iggers indelning men till detta återkommer jag.
18     Iggers (1997) s. 97f.
19  Evans (2000) s. 82



förflutna, varför tvister om historien var meningslösa. Ingen uppsättning verkliga händelser var i sig 
själva  tragiska,  komiska,  farsartade  och  så  vidare,  utan  kunde  bara  framställas  som sådana  av 
historikern.  Eftersom  att  antalet  möjligheter  till  litterär  gestaltning  var  begränsad  tvingades 
historikern följa en eller annan av dessa modeller i sin konstruktion av ett händelseförlopp. De var 
enligt White de litterära modellerna som styrde själva tolkningen snarare än att tolkningen växte 
fram ur  källorna  och fann ett  litterärt  uttryck som låg i  linje  med materialet  och  argumentens 
innebörd.20 Historikerna borde alltså enligt postmodernisterna förlika sig med detta och istället för 
att sträva efter en enkel och osminkad framställning bli mer självmedvetna i sin språkbehandling 
och  aktivt  använda  den  litterära  prosan  som  medel;  återvända  till  berättelsen  som 
framställningsform i den akademiska historieskrivningen, ty det var det enda som var kvar att göra.
    Michael Roberts i Making History tar upp något som inte alldeles omedelbart faller under ”The 
Revival of Narrative”, men platsar under framställningsform på ett annat sätt. Till skillnad från den 
samhällsvetenskapliga historieskrivningen tillät postmodernismen historikern en mer personlig och 
utforskande behandling av ett särskilt tema vilket implicerade att förekomsten av tolkning gjordes 
mer öppen för läsaren. Historikern blev i sin framställning, så att säga, mer synlig, och avståndet 
mellan dessa krympte. Öppen- eller synligheten var till för att ge läsaren en bättre läsupplevelse 
men samtidigt kom den professionella auktoriteten att hotas. För i takt med att avståndet mellan 
historiker och läsare minskade; när hur verklighetseffekter vanns och vilka delar av historien som 
valdes att tolkas blev frågor även för allmänheten, ökade möjligheterna för andra att lägga beslag på 
det förflutna.21 Historien var alltså inte längre på samma sätt som förut förbehållen historikerna utan 
kunde brukas av den som behagade. ”[A]cademic historians were losing control of their subject”, 
skriver Geoff Eley och betonar sålunda också detta. 1980-talet, menar han, upplevde en ”boom in 
memory”  och  referenser  till,  och  anspråk  på,  det  förflutna  började  göras  långt  utanför 
historiedisciplinens gränser: inom underhållning, populärvetenskap, kommers osv.22 Detta var alltså 
också  en  viktig  dimension  av  den  postmoderna  utmaningen.  Historievetenskapen  kunde  anses 
döende i bemärkelsen att upphovsrätten till det förflutna höll på att gå förlorad.  

Från en till flera historier
Georg Iggers andra del av utmaningen, vilken på många sätt är sammankopplad med den första, 
kallar han för ”From Macro- to Microhistory: The History of Everyday Life”. Som redan nämnts 
fanns det  historiker som ville  lämna den samhällsvetenskapliga historieskrivningen. Ett  skäl  till 
detta var att denna historia höll moderniseringen som referenspunkt i den historiska processen och 
därför ansågs negligera människan. Fokus låg på sociala strukturer och ”folket” och ”klasserna” 
hade  tagit  över  de  individuella  aktörernas  (t  ex  kungarnas)  roll  inom  den  politiska 
historieskrivningen. Vad historievetenskapen istället borde ägna sig åt var den vanliga människan 
och dess vardagsliv. Den skulle undersöka hur individen uppfattade sina, låt säga, ekonomiska och 
materiella  förhållanden;  lämna  makroperspektivet  till  förmån  för  mikroperspektivet.23 Särskilt 
intressant  var  de  grupper  som  redan  av  den  traditionella  politiska  historieskrivningen  -  en 
historieskrivning  som  alltså  främst  inriktat  sig  på  stora  och  mäktiga  regenter  -  hade  blivit 
bortglömd. ”The subject matter of historical studies moved, for the historians of everyday life, from 

20  Ibid. s. 111ff.
21  Lambert/Schofield (2004) s. 230f.
22  Eley (2005) s. 149
23 Iggers (1997) s. 101f., Lambert/Schofield (2004) s. 230 Eley (2005) s. 156f. ”Dissatisfied with social science history 

because it imposed the standard of the large scale and the longue durée and insisted on the superiority of 
quantitative methodology,” skriver Geoff Eley om en grupp italienska historiker som intresserade sig för 
mikrohistora ”this group sought to bring historical study down to the everyday life of lived experience of concrete 
individuals, as the best way of rendering [...] large questions intelligible.”



what they called the ’center’ of power to the ’margins’”, skriver Iggers.24 
   Michael Roberts betonar samma sak men lyfter även fram en annan del av övergången från en till  
flera historier. Den franske filosofen Jacques Derrida hävdade att professionell historieskrivning 
länge utgått endast från västerländska kategorier, men genom att med ett ”post” distansera sig från 
den moderna epoken som började med de europeiska upptäckterna och konsoliderandet  av den 
västerländska  kulturen  under  renässansen  och  reformation,  gjordes  en  historia  möjlig  som inte 
nödvändigtvis satte Europa och väst - dess utveckling och dominans - i första rummet.  Det blev 
istället ”a world of several 'centres' and no periphery.”25 Denna detronisering av Europa och väst 
skedde, menar Eley inte minst genom en dialog med antropologin – en disciplin som under 1800- 
och 1900 talen hade haft en inte alldeles obetydlig roll i skapandet av västs självuppfattning, dess 
eurocentriska teorier och kategorier. Vad som hände på 1980-talet var att förståelsen av ”kultur” 
inom antropologin på allvar började debatteras (det var inte någon superstruktur utan tillkom genom 
såväl handling som idé) – en debatt som alltså spillde över på historievetenskapen - med resultatet  
att den västerländska forskningens tidigare utgångspunkter ifrågasattes och i allt större utsträckning 
övergavs. Samtidigt som antropologer och historiker lämnade de eurocentriska kategorierna blev 
hur dessa skapats ett intresseområde; disciplinerna och deras ofta implicita utgångspunkter blev i 
sig forskningsobjekt.26

   Härigenom övergavs synen på historia som en enhetlig process, som en enda stor metaberättelse. 
Strukturer och ihopbuntande kategoriseringar övergavs till förmån för den vanliga människan och 
individen,  marginaliserade  grupper  åskådliggjordes,  det  västerländska  samhället  och 
moderniseringens implicita plats som referenspunkt synliggjordes och ifrågasattes. Det fanns inte 
bara en historia utan flera, vilka utgjordes av alla dessa vanliga människor, dessa marginaliserade 
grupper, dessa andra samhällen och kulturer. När Filosofen Jean-Francois Lyotard som kan anses 
vara  en  av  representanterna  för  den  postmoderna  utmaningen – han menade 1979 att  vetandet 
befann sig i ”La Condition postmoderne” - skulle definiera ”postmodern” på simplast möjliga vis 
framhävde  han  just  detta:  ett  misstroende  mot  metaberättelser.27 Lyotard  själv  fördrog  lokala 
berättelser (dvs. flera olika historier) eftersom han menade att dessa var ett uttryck för motstånd mot 
den huvudberättelse som skapats och helgats av staten. Till skillnad från huvudberättelsen gjorde de 
lokala  berättelserna  inga  anspråk  på  att  vara  allvetande  eller  äga  universell  giltighet.  De  var 
subjektiva snarare än ett uttryck för någon förment objektiv sanning, och det förflutna bestod enligt 
Lyotard alltså av en mängd lokala berättelser, inte någon metaberättelse; flera historier, inte en. 28

   Förutom  Lyotard  är  även  den  franska  filosofen  och  historikern  Michel  Foucault  en 
förgrundsgestalt  då  det  kommer  till  misstro  mot  traditionella  strömningar.  En  vitt  omfattande 
postmodernistisk uppfattning som, menar Evans, härrör från Foucault är att det främsta syftet med 
all  historieskrivning är att skänka makt till  historikerna själva.  Foucault  betraktade sanning och 
kunskap som produkter  av  makt,  inte  medvetande,  och historien var  en fiktiv  berättelse  som i 
maktutövningens namn hade påtvingats det totala kaos av skeenden som det förflutna i själva verket 
bestod av. Skälet till att en viss historia berättades berodde således inte på att den var mer sann, utan 
att  dess  företrädare  hade  mer makt  inom historikeryrket.29 Geoff  Eley  betonar  också  Foucaults 
inverkan  på  synen  på  förhållandet  mellan  kunskap  och  makt.  Foucault,  säger  han,  ”redirected 
thinking about power, away from conventional, institutionally centered of government and the state 
and from the allied sociological conceptions of class domination, toward a dispered and decentered 
understanding  of  power  and  its  'microphysics'.”  Han  påvisade  de  subtila  och  komplexa 

24    Iggers (1997) s. 101f.
25 Lambert/Schofield (2004) s. 229, 232f. Se även Eley s. 130ff.
26 Eley (2005)s. 132, 140
27 Lyotard, Jean-Francois (1997) The postmodern Condition: A report on Knowledge s. xxiv
28 Evans (2000)s. 158
29 Ibid. s. 199, se också Eley (2005) s. 127f. 



förhållandena mellan makt och kunskap, särskilt som de tog sig uttryck inom disciplinerande och 
administrativa institutioner. Vad som kunde och inte kunde tänkas eller sägas inom ett specifikt 
kunskapsfält  styrdes  av  den  dominerande  diskursen  inom  detta  område.30 Sålunda  var 
metaberättelser för Foucault inte det förflutnas enda och sanna röst, utan bara den röst som tilläts att 
tala. 

Vändningen mot språket
Den tredje delen av den postmoderna utmaningen får av Georg Iggers epitetet ”The ’Linguistic 
Turn’: The End of History as a Scholar Discipline?, och genom att behandla den kommer vi mer 
konkret in på utmaningens teoretiska dimensioner. 
   Som utgångspunkt  och grund för den teorikonstruktion som postmodernism innefattar  ligger 
strukturalismen och dess lingvistiska modell. Den schweiziska lingvistikern Ferdinand de Saussure, 
som var dess förgrundsgestalt,  såg språket som ett  system vars komponenter inte relaterade till 
något externt, utanför detta system. Det vill säga, ord refererade inte till någon verklighet utan de 
definierades  istället  genom  sin  relation  till  varandra.  Språket  var  därför  inte  bara  ett 
”transportmedel”  för  meningsfull  kunskap  utan  ett  självständigt  system  som  i  sig  genererade 
mening. Men även om språket fick sin innebörd från de interna relationerna inom systemet ansågs 
det  ändå  representera en  extern  verklighet,  och  med  denna  utgångspunkt  har  strukturalister 
analyserat olika strukturer i samhället, vilka sålunda representeras av olika språkliga system. Detta 
kan göras eftersom systemen betraktas som stängda, möjliga för en extern forskare att studera och 
förstå – ett förhållningssätt som på många sätt liknar det förhållningssätt historiker haft och har till 
det förflutna.31

   Postmodernister  har  emellertid  tagit  Saussures  tankar  och  utvecklat  (eller  invecklat)  dem 
ytterligare. Den redan omnämnde Jacques Derrida hävdade att orden inte alls hela tiden relaterades 
till varandra på ett logiskt vis, vilket Saussures hade föreställt sig, utan relationerna förändrades var 
gång  orden  yttrades.  Språket  var  för  Derrida  ett  ”oändligt  spel  av  betydelser”  utan  någon 
transcendental  beteckning som bestämde  innebörden i  sig  själv,  och  därmed blev en  text  även 
självständig gentemot sin upphovsman; den fick en egen oberoende status.32 Denna glidning från 
beständig- till obeständighet lyfter också Roberts i  Making History  fram. Medan strukturalisterna 
betonade  den  underliggande  ordningen i  språkliga  system,  började 
poststrukturalister/postmodernister33 ”concentrate on language's unstable habit of slipping beyond 
the grip of intended or assumed meanings.”34 Systemen, förstår jag det, är från ett postmodernistiskt 
perspektiv inte alls stängda utan öppna, möjliga att förändra, omöjliga att, utan att påverka dem, 
studera. 
   Denna inriktning på språket och dess obeständighet har alltså kallats ”the linguistic turn”, men på 
vilket sätt var den utmanande för historievetenskapen? Vändningens bidrag till postmodernismen 
och  utmaningen  mot  den  akademiska  historieskrivningen  var  att  grunderna  för  historikernas 
kunskap om ”verkligheten” på ett omstörtande sätt omdefinierades. Relationen mellan en text, dess 
författare  och  dess  läsare  var  betydligt  mer  komplicerad,  rörig  och  oförutsägbar  än  vad 
modernisterna  föreställt  sig.35 Om  språket,  vilket  var  det  verktyg  historikern  använde,  var 
meningsskapande blev ”historiens röst” och forskarens framställning oseparerbara - de blev samma 

30 Eley (2005) s. 127f. 
31 Iggers (2005) s. 120, Lambert/Schofield (2004) s. 228, Evans (2000) s. 106f. Se även Green, Anna/ Troup, 

Kathleen(1999) The houses of history: A critical reader in twentieth-century 
      history and theory s. 298f.

32  Evans (2000) s. 106f. Se även Iggers (2005) s. 120f.
33  Ett klargörande kring förhållandet mellan poststrukturalism och postmodernism kommer nedan.
34  Lambert/Schofield (2004) s. 228
35  Ibid s. 228



sak. Text vare sig den var skönlitterär eller historievetenskaplig refererade inte till någon verklighet 
varför det inte gick att skilja på sanning och fiktion, dvs. all text likställdes.  Iggers för fram Hayden 
White och Roland Barthes som just hävdade att “historiography does not differ from fiction but is a 
form of it.”36 Richard Evans visar på det samma. Eftersom vi närmar oss världen genom språket och 
ingenting annat,  blir  allting en text - en text som alltså har en helt  oberoende status.  Detta får 
drastiska konsekvenser för både litteratur och historia. Författaren kan inte längre ha kontroll över 
innebörden i det de skriver utan det är något som läsaren för in i texten. Således kan historiker inte 
genom forskning hitta någon mening i det förflutna utan de placerar den där själva. Varje gång på 
ett annorlunda sätt och med lika stor giltighet.37 Och i linje med White och Barthes: Om allt är text 
kan  inte  historieforskningen  särskiljas  från  litteraturforskningen;  ”det  'förflutna'  upplöses  i 
litteratur.”38 Den  vetenskapliga  historieskrivningen  var  enligt  Roland  Barthes  en  inskrift  i  det 
förflutna som låtsades vara en avbild av det; en parad av beteckningar som utgav sig för att vara en 
samling fakta. Vidare var objektivitet en produkt av vad han kallade den referentiella illusionen, 
vilken låg i det faktumet att det förflutna bara var tänkt att finnas därute i väntan på att bli upptäckt 
av historikerna. I själva verket var det bara en tom rymd som väntade på att bli fylld. ”Ordagranna 
citat, fotnotsreferenser och liknande” skriver Evans, ”var bara knep för att åstadkomma vad Barthes 
beskrev som en 'verklighetseffekt', som skulle lura läsaren till  att tro att historikerns obevisbara 
skildringar av det  förflutna var någonting annat än en rättfram rapportering.”39 Jacques Derrida 
kompletterade  med  att  säga  att  historikerns  egen  förståelse av  vad  de  sysslade  med  var 
”logocentrisk”,  vilket  innebar att  de inbillade  sig vara rationella varelser som ägnade sig åt  att 
upptäcka saker.40  Konsekvensen av vändningen mot språket blev alltså att gränslinjen mellan det 
förflutna och själva historieskrivningen löstes upp. Historikernas avstånd till  det förflutna, deras 
möjlighet att befinna sig utanför systemet, försvann. Gränsen mellan nu och då suddades ut och 
därmed blev historievetenskap meningslös; historia som vetenskaplig disciplin kunde anses vara 
död.
   Ett  exempel  som  tydligt  visar  hur  vändningen  mot  språket  hade  potential  att  skaka  om 
historievetenskapen i grunden var att distinktionen mellan primär- och sekundärkällor ifrågasattes. 
Denna distinktion introducerades i början av 1800-talet av framför allt tyska forskare (med Leopold 
von Ranke i spetsen) och gick ut på att man till skillnad från tidigare historieskrivning, som ofta 
lutade sig mot sekundära och härledda källor, gick tillbaka till de ursprungliga källorna. Just denna 
praxis har fått många att förlägga födelsen av historia som professionell, vetenskaplig disciplin till 
1800-talets förra del och inte tidigare. Men vad som alltså händer när all text betraktas som lika 
giltig är att relevansen i denna distinktion försvinner, och med den, det vilket den professionella 
historieskrivningen vilar på.41 
   Inriktningen på språket satte historievetenskapen i gungning på fler sätt. Genom att språk förstods  
i  dess  vidare  bemärkelse;  som bärare  och skapare  av  mening,  som kultur,  som diskurs,  ökade 
historievetenskapens  forskningsyta.  Källmaterialet  återfanns  inte  längre  enbart  i  de  traditionella 
arkiven, utan även i film, läroplaner, politiska tal, osv. Ja i allt som producerats inom en ”diskurs” 
eller ”kultur”. Det vill säga, allt. Beroende på ens disciplinära ståndpunkt var (och är) de här nya 
möjligheterna  antingen  väldig  kittlande  eller  väldigt  depraverande.  Detta  eftersom  det 
disharmonierade  med  många av  de  traditionella  sätten  att  definiera  historikernas  praktiker  och 
identitet på. Det löste upp de etablerade disciplinära avgränsningarna och öppnade för en mycket 
större repertoar av ansatser och metoder; möjliggjorde ett öppet influerande och samarbete av och 

36      Iggers(2005) s. 118
37  Evans (2000) s. 106ff.
38  Evans citerar medeltidshistorikern Gabrielle Spiegel Ibid. s. 108 
39  Ibid s. 106
40  Ibid s. 106
41  Ibid s. 106, 108ff.



med andra vetenskapliga discipliner. ”[H]istory's borderlands”, konstaterar Eley ”are now far less 
defended against other disciplines or types of knowledge than there were forty or even twenty years 
ago.” Och detta, att gränserna mellan de olika disciplinerna blev så porösa, gjorde det svårt att se 
vad som befann sig inom och utanför dessa,  vilket  i  sin tur var  en viktig anledning till  varför 
historievetenskapen upplevdes vara i en kris.42

   Hittills  har  Georg  Iggers  indelning  utgjort  grund  för  att  visa  vad  forskningen  menar  var 
karaktäristiskt för den postmoderna utmaningen. Nu ska vi se vad som lyfts fram som inte direkt  
kan placeras under Iggers rubriker, men ändå kan kopplas till dem, framför allt till  vändning mot 
språket eftersom det berör teoretiska aspekter. 

Linjär tid, orsakssammanhang och objektivitet
Något som vissa postmodernister  ifrågasatte var begreppet linjär tidsföljd.  Tid,  menade de med 
hänvisning till Einstein, var inte något jämt och reglerat, och därav var linjär tidsföljd inget annat än 
en  intellektuell  konstruktion;  historisk  tid  var  en  sentida  och högst  artificiell  uppfinning  i  den 
västerländska civilisationen, och att skriva historia utifrån begreppet tid, vilket var det historiker 
gjorde, var således att ”bygga på lösan sand”.43

   En annan udd riktades mot historievetenskapens fokusering på att  finna  orsakssammanhang. 
Eftersom mening inte fanns i det förflutna i sig utan tillfördes av historikerna själva, blev tolkningar 
och förklaringar begränsade till tid och rum. De var bara teorier som konstruerats och överförts på 
källmaterialet utifrån, utan någon hänsyn till det samma.44 Vilka orsaker som fick vilka verkningar 
var alltså helt godtyckligt och kunde inte härledas från ”fakta” i historien. Kritik mot att söka efter 
orsakssammanhang kom också av att man ansåg att kausala förklaringar var alltför förenklande och 
deterministiska.45 Anspråket att hitta verkliga mönster i det förflutna, menade t.ex. Hayden White, 
fångade människor i  ett  nät  av orsakssammanhang som berövade individens  dess möjlighet till 
påverkan på sin omgivning. Vidare reducerade det och slätade ut det förflutnas otaliga nyanser och 
variationer, och White hävdade därför att historievetenskapen var en tillflyktsort för dem som ville 
hitta  det  enkla i  det  komplexa och det  välbekanta  i  det  främmande.46 Dessutom ställdes  själva 
riktningen mellan orsak och verkan på ända. Postmodernister hävdade att eftersom vi bara kunde få 
kännedom om orsakerna genom deras effekter var effekterna orsakernas ursprung, inte tvärt om47, 
och tankesättet känns igen: effekterna skapar orsakerna, nutiden skapar det förflutna. Det var alltså 
med dessa argument som grund historia borde överge sin strävan efter att finna orsakssammanhang. 
   Den  postmoderna  utmaningen  innefattade  också  kritik  mot  objektivitetsmålet.  Med  samma 
utgångspunkt som ovan - att historikern påtvingade det förflutna sin egen, högst subjektiva mening 
- var det enligt postmodernister fullständigt omöjligt att producera någon objektiv, sann kunskap om 
den. Kunskap var relativ och det var omöjligt att studera en diskurs utan att samtidigt projicera sin 
egen tolkning av den. Objektivitet var alltså ett omöjligt, och därför också ett illa valt mål som 
borde överges.48   

Den postmoderna utmaningen - vad har den inneburit?
Så långt vad den postmoderna utmaningen bestod i. Jag ska nu komma in mer konkret på vad de 
olika författarna menar att den postmoderna utmaningen faktiskt inneburit. Som vi sett delar Georg 
Iggers in den postmoderna utmaningen i tre delar: återvändandet till berättelsen, från makro- till 

42  Eley (2005) s. 155
43  Evans (2000) s. 150 Evans citerar Frank Ankarsmit.
44 Ibid s. 148f.
45  Eley (2005)s. 129. Iggers (2005) s. 97f. 
46  Evans (2000) s. 148, 156
47  Ibid s. 164
48  Ibid s. 231f.



mikrohistoria, och vändningen mot språket. Hans poäng är att de två första delarna av utmaningen 
egentligen  inte  var  någon  utmaning  mot  historievetenskapen  som  sådan.  Återvändandet  till 
berättelsen innebar inte ett övergivande av historia som vetenskaplig disciplin utan bara att en tydlig 
distinktion mellan human/kultur- och naturvetenskap gjordes. Lawrence Stones intentioner med sin 
essä var alltså inte att, genom att hävda att den med nödvändighet måste ta litterära former, likställa  
historieskrivning med fiktiva litterära verk, utan bara just att ändra framställningsformen. Historia 
var fortfarande en vetenskap och dess anspråk på att rationellt kunna undersöka och rekonstruera 
dåtidens verklighet behövde inte överges. Vidare, visst uppstod en debatt mellan de som företrädde 
den  strikta  samhällsvetenskapliga  historieskrivningen  och  dess  analytiska  riktlinjer,  och 
vardagshistorikerna som menade att just dessa riktlinjer bortsåg från de upplevda erfarenheterna, 
vilka egentligen var den verkliga historien. Men Iggers själv menar att mikrohistorien fungerat som 
ett  komplement till  den samhällsvetenskapliga snarare än att den har förkastande den. Det finns 
enligt  honom inte  några  argument  för  varför  forskning  om  stora  sociala  transformationer  och 
forskning inriktad på individers erfarenheter inte skulle kunna samexistera, utan vad mikrohistoriker 
har  gjort  är  att  de  har  konkretiserat  det  tidigare ganska  abstrakta  studiet  av det  förflutna.49 Att 
fokusera på individer och deras olika erfarenheter; att vilja berätta olika historier, var alltså inte 
detsamma som att vilja sätta kniven i historievetenskapen utan bara ett uttryck för att vilja förändra 
och  utveckla  den.  En  vilja  att  lämna  den  statiska,  abstrakta  och  deterministiska 
samhällsvetenskapliga  historieskrivningen  till  förmån  för  en  mer  konkret,  individnära  sådan, 
skriven  som  en  berättelse.  Det  som  skedde  var  sålunda  inte  något  radikalt  brott  mellan  den 
samhällsvetenskapliga- och den nya kulturhistorien, utan bara att teman och metoder ändrades då 
processer  och  strukturer  gled  ur  blickfånget,  och  kulturer  och  vardagsmänniskans  erfarenheter 
hamnade där i, förstår jag Iggers. 
   Det som på allvar utmanade historievetenskapen var istället den tredje ingrediensen i utmaningen, 
det vill säga, ”the linguistic turn”. När språket fick en ny status; när text inte länge ansåg ha en 
bunden  eller  beständig  relation  vare  sig  till  den  externa  världen  eller  till  sin  författare;  när 
historikerns framställning blev oskiljaktig från innehållet; när gränsen mellan sanning och fiktion 
suddades ut, det var då historievetenskapen som sådan på ett mer omstörtande sätt ifrågasattes.50 

Dock  menar  Iggers  att  praktiserande  historiker  aldrig  gick  så  långt  utan  vid  den  delen  av 
utmaningen var det främst filosofer och teoretiker som uppehöll sig.51 
   Richard Evans skildrar hur den postmodernistiska teoribildningen dök upp under 1980-talet och 
började  ifrågasätta  de  grunder  historievetenskapen  vilade  på.  Föreställningen  att  det  efter  en 
noggrann undersökning av primärt källmaterial skulle kunna gå att projicera en vetenskaplig bild av 
det förflutna var bara villfarelse. Historia var istället, ansåg allt fler, bara en av många diskurser.52 

Därför är frågan enligt Evans inte längre ”Vad är historia?” utan snarare om det ens är möjligt att 
ägna sig åt historia? Evans refererar till en rad olika historiker som talar om det potentiella utfallet 
av den postmoderna utmaningen i termer av ”historieskrivningens slut” och ”arbetslösa historiker”. 
”Den postmodernistiska kritiken av historia  har  varit  så  mäktig och så inflytelserik att  allt  fler 
historiker också själva börjat överge sökandet efter sanning, tron på objektivitet och sin strävan 
efter  en  vetenskaplig  syn  på  det  förflutna”,  skriver  han,  och  förstår  därför  historikerna  med 
bekymrade anletsdrag.53 Dessa rynkor har emellertid inte återfunnits i alla historiekorridorer utan 
Evans vill  mena att  en tämligen omfattande självbelåtenhet  under 1980- och 1990-talen kunnat 
noteras bland praktiserande historiker som hävdat att historiker inte behövde ta utmaningen på så 

49     Iggers (2005) s. 104, 117
50     Ibid s. 120f.
51  Ibid s. 99f.
52     Evans (2000) s. 21
53     Ibid. s. 2



stort allvar utan gott kunde fortsätta att förlita sig på sina vetenskapliga metoder.54 I slutet av 1990-
talet har denna hållning enligt Evans dock blivit alltmer sällsynt och att den diskussion om historia, 
sanning och objektivitet som postmodernismen utlöst är så påtaglig och utbredd ”att bara den mest 
rigide traditionalist  kan ignorera den.”55 Istället  har allt  fler stridslystna röster börjat  höras,  och 
Richard Evans räknar sig alltså till en av dem.56  
   Vad Evans lyfter fram är att mycket av den postmoderna kritiken tog sin utgångspunkt i en bild av 
en  historiker  som  inte  stämde.  Det  som  postmodernisterna  pekade  på  var  historikerna  redan 
medvetna om och tog hänsyn till. Till exempel behövdes det enligt honom inga postmodernister för 
att påpeka att historiker bara kunde skåda det förflutna ”genom ett dunkelt glas”, och dessutom tog 
de detta till en slags polariserad ytterlighet. De framställde historikern som någon som trodde att 
texternas språk var en direkt ingång till  upphovsmannens tankar och presenterade sedan utifrån 
detta en lika orealistisk bild av en situation där författaren i fråga var fullständigt irrelevant för  
innehållet.57 Men trots att författaren tycker att kritiken hade tvivelaktig relevans och giltighet har 
den icke desto mindre påverkat historievetenskapen. Främst då, vilket alltså föranledde skrivandet 
av  Till Historiens försvar, har vissa historiker till Evans förtret övergivit sökandet efter sanning, 
tron på objektivitet och strävandet efter en vetenskaplig syn på det förflutna. Men förutom detta har 
han även iakttagit positiva följder och Evans menar att om postmodernismen gjort historikerna mer 
medvetna  om  de  tänkbara  modeller  som  står  till  deras  förfogande  inom  traditionen  av 
historieskrivningen, och tvingat dem till att tänka igenom de kategorier föreställningar de arbetar 
med, har detta enbart berikat deras verksamhet som historiker.58 

   Michael Roberts  vill  mena att  postmodernismen har genererat  en slags  kreativ  historia,  som 
genom att vara öppet subjektiv i sin inspiration skapat en rikare, mer mångfasetterad tillgång till det 
förflutna, till skillnad från vanliga historiska verk vars validitet börjar svikta så fort förekomsten av 
ett  verkligt  förflutet  ifrågasätts.  Vidare  anser  han  att  en  postmodern  utgångspunkt  har  givit 
historikerna möjligheten att komma in med nytt syre till forskning kring perioder och civilisationer 
som av den moderna vetenskapen i väst tidigare behandlats med nedlåtenhet.59  Något som Roberts 
lyfter  fram  är  att  den  postmoderna  utmaningen  förvisso  på  olika  sätt  har  påverkat 
historievetenskapen  men  att  ett  mer  självmedvetet  användande  av 
postmodernistiska/poststrukturalistiska tekniker har dröjt.60 
   Precis som Iggers, och kanske med ännu mer eftertryck, poängterar Geoff Eley att mycket av 
kritiken  mot  den  samhällsvetenskapligt  inriktade  historieskrivningen  syftade  till  att  förändra, 
snarare än att utrota den. ”There were certainly declarations of complaint. […] But such voices 
spoke in the name of social history, rather than wanting to supplant it.”61, skriver han, och jag ser 
hela  hans  bok  som  ett  försök  att  nyansera  den  postmoderna  utmaningen.  Han  medger  att 
kulturhistoriens inflytande varit stort men samhällsvetenskapligt orienterade historiker har knappast 
hindrats  att  göra  sitt  jobb,  och  även de  som börjat  inrikta  sig  på  språk  och kultur  har  fortsatt 

54 Evans exemplifierar med den amerikanska historikern Nancy F. Partner som 1995 också explicit menade att detta 
förhållningssätt gentemot postmodernismen var eftersträvansvärt. Evans citerar: ”Den teoretiska upplösningen av 
historieämnet som den språkbaserade kritiken åstadkommit har inte haft någon praktisk inverkan på den akademiska 
forskningen, eftersom företrädarna för denna har mycket lite att vinna, men däremot allt att förlora, på att  
nedmontera verksamhetens klara regler för historisk bevisföring och därmed utsätta sig för de ofrånkomliga 
beskyllningarna för bedrägeri, ohederlighet och fusk.” Ibid. s. 23
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59  Lambert/Schofield (2004) s. 234f.
60  Ibid s. 228f.
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använda praktiker de lärt sig tidigare.62 Eley menar att själva uttrycken ”cultural turn”, ”linguistic 
turn” och ”postmodernism” myntades inom den alltför heta, känslofyllda och högljudda debatt som 
på  1980-talet  kom  att  uppstå,  och  därför  dåligt  speglar  den  fortsatta  forskningen.  När  den 
postmoderna utmaningen, en benämning som han alltså själv undviker, har behandlats utifrån dessa 
har variationer och nyanser av den buntats samman och slätats ut. Att fånga ”övergången till kultur” 
i ett par begrepp låter sig inte så lätt göras, utan det förenande var enligt Eley istället ett tämligen 
oenhetligt  missnöje.  Eller  med författarens  egna ord:  ”Turning to  'cultur'  was  the  rather  vague 
common denominator for heterogeneous discontents.”63 
   Men även om Eley grymtar missbelåtet över de etiketter som fått pryda förändringarna inom 
historievetenskapen från 1980-talet och framåt har han en uppfattning om vad som karaktäriserade 
dem. Något som var framträdande och som tog sig uttryck på flera sätt var att subjektet fick ökad 
status, och en av Eleys poänger är att för många av dessa dimensioner av subjektets ökade status var  
feminismen absolut avgörande. Om kvinnohistoria hade en blygsam roll inom historievetenskapen 
på 1960- och 70-talen så kan feministisk historieskrivning genom de förändringar de bidrog till,  
eller till och med var avgörande för, betraktas som den kulturella vändningens flaggskepp, förstår 
jag honom.64 
   Vidare menar han att ett ord som fångar perioden är självreflexion. Historikern och betydelsen av 
från vilken position dennes frågor var ställda lyftes fram i ljuset och även om detta inte var något 
helt nytt hävdar Eley att ”since the 1980's, more working historians have become more conscious of 
its force for more of the time than ever before.”65  Villigheten ökade att erkänna obeständigheten i 
frågornas relevans,  att aktivt gå in i sin egen text och att vara medveten om hur ens egen röst 
påverkar det förflutnas.66 
   Vad den svenska diskussionen om den postmoderna utmaningen anbelangar menar Peter Aronsson 
att  den  är  nyansfattig  och  i  stort  sett  frånvarande.  Åtminstone  i  de  debattforum som de  olika 
historiska tidskrifterna tillhandahåller. De sporadiska introduktioner av postmodernism som gjorts 
har med bestämdhet snabbt avvisats, och ett problem med tidskriftdebatt är enligt Aronsson just att 
den  oftast  betyder  polariserad  polemik  vilket  gör  att  några  fruktbara  diskussioner  kring  nya 
perspektiv där sällan kan uppnås.67 Teoriutveckling måste därför, menar Aronsson, försiggå ”någon 
annanstans”, inte sällan internt, vilket gör att den förblir svårgripbar.68

   Men att det saknas öppna och frodiga debatter om ”linguistic turns”, kulturella vändningar och 
postmodernism innebär alltså inte att en påverkan på den svenska historievetenskapen har uteblivit. 
Aronsson visar att under påverkan av postmodernismen minskades på 1990-talet tyngdpunkten på 
teoridelens  förklarande  kapacitet  till  förmån  för  dess  explorativa.  Samtidigt  fortsatte  både 
deduktion, vilken var förhärskande under 1970-talet, och induktion, som utan att vara norm fortlevt 
som alternativ,  att vara legitima kunskapssyner.  Avsaknaden av en gemensam kunskapsteoretisk 
grund innebar,  menar  Aronsson,  att  en intersubjektiv  prövbarhet  inte  bara  uteblev,  de flesta  av 
aktörerna saknade den inte heller. När den förklarande ambitionen minskade; när förklaringskraften 
inte längre var avgörande för det vetenskapliga värdet och ambitionen istället ökade för att nå fram 
till ett nytt perspektiv på något som någon tidigare inte hade iakttagit, ”en ny berättelse som inte 
tidigare hade förts fram”, blev en diskussion kring alternativa tolkningar inte längre lika angelägen. 

62  Ibid. s. 12
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65  Ibid s. 171
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67 I en senare artikel i HT liknar Aronsson den debatt som förekommit vid en lomhörd dialog - den ene lyssnar inte på 
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68  Aronsson (1997) s. 49, 54f., 69



Utifrån detta ser Aronsson det som att en ”praktisk post-modernism” etablerats samtidigt som den 
ofta principiellt tillbakavisats, eller ännu oftare, helt ignorerats.69

Sammanfattning forskningsläge
Georg Iggers delade in den postmoderna utmaningen i tre delar och han menade att det var den 
tredje delen, vändningen mot språket, som var den verkligt utmanande. Vid den var det dock bara 
teoretiker och filosofer som uppehöll sig. Praktiserande historiker stannade vid de två första delarna 
vilka  inte  innehöll  förgörande  element  utan  istället  implicerade  en  vilja  att  förändra 
historievetenskapen. 
   Richard Evans konstaterade bittert att den postmoderna kritiken har haft ett stort inflytande på 
historievetenskapen, men också att bemötande av den har skiftat. I hans framställning skönjdes tre 
olika förhållningssätt gentemot den. Ett anammande av kritiken (alltså de som enligt Evans börjat 
överge sökandet efter sanning, tron på objektivitet och sin strävan efter en vetenskaplig syn på det 
förflutna), ett nonchalerande av den (de som viftade bort kritiken och ansåg att historikerna kunde 
fortsätta förlita sig på sina traditionella forskningsmetoder), och ett stridsrop emot den (dvs. försök 
att, liksom Evans, bemöta kritiken). Själv menade Evans att mycket av kritiken inte hade någon 
verklig  relevans  eftersom  att  den  byggde  på  en  bild  av  en  historiker  som  inte  stämde. 
Postmodernisterna framställde historikern som någon som trodde att det oproblematisk gick att föra 
fram historiens egna röst, för att sedan, utifrån teorier som Evans menade innehöll logiska felslut  
och paradoxer, dra detta till sin ytterlighet åt andra hållet, dvs. att det inte gick överhuvudtaget. Han 
tillstod  dock  att  om  den  postmoderna  kritiken  tvingat  historikerna  att  tänka  igenom  sina 
forskningspraktiker var det bara positivt. 
   Michael Roberts ansåg att postmodernismen har haft ett positivt inflytande på historievetenskapen 
och bidragit till en mer mångfacetterad tillgång till det förflutna, men även om han kunde konstatera 
en påverkan ville han hävda att ett mer självmedvetet anammande av postmoderna tekniker kom att 
utvecklas tämligen sent. 
   Geoff Eley sökte de mest  avgörande förändringarna inom historievetenskapen under  de fyra 
senaste decennierna och det han menade kännetecknade dessa var övergången från det sociala till 
det kulturella; från samhällsvetenskaplig historieskrivning till en inriktning på det kulturella.  Eley 
underströk  att  den  kritik  som fördes fram mot  den samhällsvetenskapliga  historien  inte  var  ett  
uttryck för en vilja att förgöra den utan hade sin grund i en vilja att förändra den, och han ställde sig 
kritisk till de begrepp som forskningen om denna period brukar styras efter. Dessa myntades i en 
debatt vilken var het, känslofylld och högljudd och som dåligt speglade de fortsatta praktikerna och 
alla  försök  att  sammanfatta  förändringarna  under  1980-talet  och  framåt  med  begrepp  som 
”linguistic turns” eller ”postmoderna utmaningar” menade han slätade ut och plattade till skillnader 
och  nyanser.  Det  gemensamma  var  istället  ett  tämligen  heterogent  missnöje.  Eley  hade  också 
iakttagit  att  för många av de förändringar som historievetenskapen genomlevde var feminismen 
avgörande och man kunde tolka honom som att feministisk historieskrivning kunde ses som ”den 
kulturella  vändningens”  flaggskepp.  Något  som Eley  också  tyckte  karaktäriserade perioden var 
självreflexion,  dvs.  historikerna  blev  i  större  utsträckningen  än  tidigare  medvetna  om sin  egen 
inverkan på det förflutna.
   Peter Aronsson menade att i Sverige har diskussionen om den postmoderna utmaningen i stort sätt 
uteblivet  men  det  betydde  inte  att  en  påverkan  har  saknats.  Aronsson  visade  att  under 
postmodernistisk inflytande började teorierna värderas utefter sina explorativa kvalitéer istället för, 

69  Ibid s. 65f. Någon mer ingående forskning om svensk historievetenskap och den postmoderna utmaningen efter 
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postmodernismen fortfarande präglas av antingen avståndstagande eller likgiltighet. Nilsson, Roddy 
Postmodernism, källkritik och historieskrivning i Historisk tidskrift 2005:2 s. 234



som tidigare, sina förklarande. När den förklarande ambitionen minskade blev en diskussion om 
alternativa  tolkningar  inte  lika  angelägen  och  utifrån  detta  menade  han  att  en  praktisk 
postmodernism etablerats samtidigt som den alltså ofta principiellt tillbakavisats, eller ännu oftare, 
helt ignorerats.  

4. Problem och frågeställningar
Mitt  syfte  är  alltså  att  undersöka  vad  den  postmoderna  utmaningen  har  inneburit  för 
historievetenskapen. Att se hur mötet mellan postmodernism och svensk historievetenskap har sett 
ut. Initialt finns det en rad potentiella angreppsvinklar att närma sig historievetenskapen och den 
postmoderna utmaningen från och en skulle vara att undersöka själva debatten om den postmoderna 
utmaningen.  Hur  har  dialogen  mellan  försvarare  för  historievetenskapen  och  förespråkare  för 
postmodernism  egentligen  sett  ut?  Genom  att  undersöka  hur  historiker  diskuterat 
historievetenskapen i  förhållande  till  postmodernism skulle  historievetenskapens konturer  kunna 
skönjas; en bild av den framträda. Det finns dock en del som talar emot denna angreppsvinkel. 
George Eley framhärdade att debatten var polariserad och högljudd och därför dåligt speglade de 
fortsatta  praktikerna.  Vad Sverige  anbelangar  menade ju  Peter  Aronsson att  den  inte  bara varit 
onyanserad, utan dessutom i stort sett frånvarande. Att inrikta sig på debatten verkar således inte 
vara särskilt fruktbart.  
   Ett annat alternativ är att inrikta sig på någon av de förhållningssätt gentemot den postmoderna 
utmaningen som åskådliggjordes i Richard Evans framställning: nonchalerandet, stridsropet emot, 
och anammande av den. Vilka av dessa är det då mest givande att fokusera på? Nonchalerandet 
avskriver jag eftersom det är svårt att där hitta något konkret att analysera. Att undersöka varför 
vissa  historiker  inte  diskuterar  och  förhåller  sig  till  det  utmanande  med postmodernism skulle 
innebära att försöka tolka tystnad, vilket är ett erkänt djupt vatten att ge sig ut på. Att uppehålla sig  
vid försvarandet av historievetenskapen är förvisso att studera ett aktivt förhållningssätt gentemot 
utmaningen.  Dock  innebär  det  att  i  stället  för  att  se  hur  mötet  mellan  postmodernism  och 
historievetenskap har sett ut, hamnar fokus på varför dessa två inte kan mötas.  Det som är kvar är 
anammandet  av  kritiken;  omfamnandet  av  utmaningen,  och  det  är  på  den  jag  kommer  att 
koncentrera mig. Jag menar att genom att fokusera på detta blir det möjligt att på ett tämligen direkt 
sätt se hur den postmoderna utmaningen har påverkat historievetenskapen. Hur har postmodernism 
implementerats och vad har det i sin tur inneburit för historievetenskapen? 
   Nästa fråga blir: anammandet av vad? Den postmoderna utmaningen var inte någon enhetlig 
storhet men kunde i de flesta varianter ses som en kritik av hur historievetenskapen tog sig uttryck 
på  1960-  och  70-talen;  ett  missnöje  mot  dess  analogier  med  samhällsvetenskaperna  (och  i 
förlängningen naturvetenskapen). Nöjer man sig med detta är det lätt konstatera att utmaningen på 
flera  olika  sätt  har  påverkat  den  akademiska  historieskrivningen,  men  det  blir  då  svårt  att 
frambringa något konkret att analysera. Att undersöka hur anammandet av ett heterogent missnöje 
har sett ut är alldeles för brett och konturlöst för att kunna bli givande. En riktningsvisare kan vara  
att det som varierar är hur omstörtande de olika delarna av utmaningen är för historievetenskapen 
som sådan, och beroende på var tyngdpunkten läggs kan vi komma fram till olika slutsatser om i 
vilken omfattning historievetenskapen har påverkats. 
   Det  som  enligt  Georg  Iggers  hade  verklig  potential  att  vara  utmanande  var  utmaningens 
vetenskapsteoretiska del,  det  vill  säga det  som har  kallats  ”vändningen mot språket”.  Kort  och 
förenklat implicerade den att det var omöjligt att frambringa en faktisk dåtid i ljuset. Historien hade 
ingen egen röst utan vad historiker sysslade med var istället ett slags mer eller mindre omedvetet  
buktalande. Om det förflutna inte existerade mer än i historikernas huvuden förlorade historia som 
vetenskap  sin  legitimitet  och  kunde  därmed  anses  vara  död.  Iggers  tyckte  alltså  att  de 
dimensionerna av utmaningen som han kallade ”the revival of the narrative” (vilken jag breddade 



lite och kallade framställningsform) och ”from macro to microhistory: the history of every day life” 
(vilken kan ses som intresseområde och analysnivå) vid närmare titt inte hade särskilt omstörtande 
kvalitéer. Nu var ju Iggers variant av nytt sätt att förmedla historia på, dvs. Lawrence Stones ”the 
revival  of  the  narrative”  inte  det  enda,  och  detsamma  gäller  övergången  från  makro-  till  
mikrohistoria.  Richard Evans, Geoff Eley och Michael Roberts visade på andra varianter så innan 
jag håller med Iggers måste ett klargörande göras. 
   Vad som skiljer de olika uttrycken för kraven på ny framställningsform åt är med vilka argument 
de  beläggs.  Stone  hänvisade  först  och  främst  till  nytt  intresseområde.  Han  argumenterade  för 
berättelsen för att  den på ett  bättre  sätt  lyfte  fram de enskilda individernas liv.  Hayden White, 
Roland Barthes, och Jacques Derridas vilja att förändra framställningsformen kom istället främst av 
deras teoretiska utgångspunkter. Kortfattat hävdade de att historiker skulle närma sig den litterära 
prosan  eftersom  det,  på  grund  av  att  alla  texter  genom  språkets  obeständighet  hade  lika  stor 
giltighet, ändå inte förelåg någon skillnad mellan dikt och verklighet. De skulle använda ett rikt och 
målande språk eftersom ett exakt språk inte alls var mer vetenskapligt utan bara en slags retorik i 
sig. Innebörden av ”berättelse” för Stones var alltså inte densamma som för White, Barthes och 
Derrida. Den förra såg den som ett stilistiskt hjälpmedel i historikerns arbete med att åskådliggöra 
det  förflutna  medan  de  senare  laddade  berättelse  med  en  teoretisk  innebörd  med relativistiska 
förtecken. Denna betydelseskillnad uppehåller sig Iggers inte alls vid utan verkar endast använda 
den  ateoretiska  betydelsen  av  berättelse.  I  och  med  att  Lawrence  Stones  återvändande  till 
berättelsen inte implicerade några omstörtande vetenskapsteoretiska antaganden (detta åskådliggörs 
tydligt genom att Stones var en av dem som senare gick i polemik med White)70, kan Iggers lyfta 
bort  den från utmaningen, och jag kan flytta White,  Barthes och Derridas nya sätt  att förmedla 
historia på till utmaningens teoretiska del. 
   Att författaren, som Michael Roberts visade, skulle bli mer synlig genom att tydligt visa sina val, 
perspektiv och utgångspunkter kan också härledas till en vetenskapsteoretisk nivå. Eftersom det inte 
fanns någon sanning om det förflutna var det just detta som återstod – att utifrån olika perspektiv 
belysa den. Därmed kan jag flytta även detta till den teoretiska delen av utmaningen.
 Angående  mikrohistorien  menade  Iggers  att  den  fungerat  som  ett  komplement  till  den 
samhällsvetenskapliga historien snarare än att den har förkastat den och kunde därför avskriva den 
från  utmaningen.  Men  liksom  kring  återvändandet  till  berättelsen  förbiser  Iggers  den 
vetenskapsteoretiska dimensionen av steget från makro- till mikrohistoria (eller ”från en till flera 
historier” som jag kallade det). Att historiker ville överge de stora utvecklingslinjerna till förmån för  
människorna och vardagslivet berodde inte bara på ett intresseskifte, utan övergången från historien 
med stort H till  flera olika historier finner också sin förklaring på ett vetenskapsteoretiskt plan. 
Lyotard t  ex,  tog avstånd från metaberättelser på grund av dess anspråk på universell  giltighet. 
Några objektiva huvudberättelser existerade inte utan det förflutna bestod enligt honom av flera 
lokala, subjektiva berättelser. 
   Precis som vid återvändandet till berättelsen kan Iggers tona ner det omvälvande med att lämna 
makrohistorien bakom sig eftersom han lämnar den vetenskapsteoretiskt impregnerade dimensionen 
av det därhän. Och precis om ovan flyttar jag just den delen dit den hör hemma – till utmaningens 
teoretiska del. 
  Utifrån  diskussionen  ovan  tycker  jag  det  blir  tydligt  att  sprängkraften  i  den  postmoderna 
utmaningen ligger på den teoretiska nivån, och jag håller således med Georg Iggers. Men just därför 
ställer jag mig nu frågande till hans indelning, trots att jag själv har lutat mig mot den. Jag tycker att  
Iggers har tagit ett för brett grepp om den postmoderna utmaningen. Han har låtit all kritik mot den 
samhällsvetenskapliga historieskrivningen hamna under detta fenomen, och jag närmar mig därmed 
Geoff  Eleys  ståndpunkt.  Om  nu  det  verkligt  utmanande  låg  på  en  teoretisk  nivå  borde 
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presentationen av utmaningen ha utgått från just den. Sedan kunde han ha visat på vilka olika sätt 
detta  tog  sig  uttryck.  Då  skulle  han  ha  fått  med  White,  Barthes  och  Derridas  dimension  av 
återvändandet till berättelsen medan Stones överhuvudtaget inte skulle ha tagits upp. Då skulle de 
mikrohistoriker som inriktade sig på människorna och deras vardagsliv för att de ansåg att det var 
den verkliga historien inte avhandlats utan endast de som, utifrån att de hävdade att det inte fanns 
någon  historia  som  var  mer  sann  eller  objektiv  än  någon  annan,  ville  lyfta  fram  andra  och 
alternativa historier i syfte att ifrågasätta huvudberättelsen. 
   För att konkludera: Det som verkligen var utmanande i den postmoderna utmaningen var inte 
Iggers olika inriktningar, utan de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som förenar dem. Det var de 
som hade potential  att  slå  sönder  förutsättningarna för  den traditionella  historieforskningen.  En 
framställningsform, dess potential att för en vetenskaplig disciplin vara förödande, avgörs av dess 
teoretiska  rötter  och  kan  inte  var  utmanande  i  sig  (åtminstone  inte  mer  än  för  den  enskilde 
historikern med begränsad vokabulär och bristande fantasi), och det samma gäller intresseområde 
och analysnivå. Men missförstå mig inte nu. Jag menar inte att underkänna Stones återvändandet till 
berättelsen eller det ökande intresset för de faktiska människorna och deras vardagsliv som en del i 
den  reaktion  mot  den  samhällsvetenskapliga  historieskrivningen  som under  1960-70-talen  varit 
förhärskande, utan bara att dess möjlighet att vara verkligt utmanande var begränsad. 
   Det  jag  ska  uppehålla  mig  vid  är  alltså  anammandet  av  den  teoretiska  dimensionen av 
utmaningen, dvs. de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna i postmodernismen, och här emellan 
finns det en intressant spänning. Här finns det ett problem. För om vi fokuserar på den teoretiska 
delen av utmaningen, och samtidigt spetsar till det lite, har vi alltså å ena sidan en historievetenskap 
och å andra sidan en postmodernism där förutsättningen är att om den förra anammar den senare 
upphör den förra att existera. Men precis lika omöjligt som det ser ut för ormen att svälja den slagna 
antilopen har postmodernismen på något sätt, i någon form, inlemmats i historievetenskapen. Just 
kring  detta  anammande eller  inlemmande hävdar  jag att  det  finns  saker  kvar  att  göra.  Jag ska 
rekapitulera vad forskning sa om detta.
  Richard  Evans menade att  det  postmodernistiska  inflytandet  blivit  så  stort  att  ett  försvar  för 
historien behövdes, men diskuterade mest de postmodernistiska teoriernas tillkortakommanden och 
gjorde  ingen  mer  ingående  analys  av  faktiska  implementeringar.  Hur  tog  sig  detta  inflytande 
egentligen uttryck? För att återvända till Georg Iggers: Han å sin sida hävdade att vid den teoretiska 
delen  av  utmaningen  var  det  främst  filosofer  och  teoretiker  som  uppehöll  sig.  Praktiserande 
historiker gick aldrig så långt utan de anammade de delar av kritiken som syftade till att förändra, 
inte  förgöra  historievetenskapen.  Geoff  Eleys  analys  påminde  om  Iggers.  Eley  ville  nyansera 
utmaningen och skulle kanske placera Evans som en aktör i den debatt om postmodernismen som 
han menade varit alltför het och skrikig och inte stod i paritet med de fortsatta praktikerna. Visst  
medförde  ”den  kulturella  vändningen”  stora  förändringar  men  samhällsorienterade  historiker 
fortsatte existera och även de mer språkorienterade forskarna fortsatte använda gamla verktyg. Vad 
var det då som kom till? Även Michael Roberts hävdade att historievetenskapen som en följd av 
utmaningen förändrades men ville mena att ett mer självmedvetet användande av postmodernistiska 
tekniker dröjde. Var det alltså i själva verket fråga om något slags oreflekterat anammande, och som 
sagt, av vad? Vad svensk historieforskning anbelangade visade Peter Aronsson att postmodernism 
och språkorientering har haft inflytande men medgav att den schematisering han gjort främst skulle 
betraktas som en hypotes inför en mer ingående studie av forskningens teoretiska innehåll. Mer 
tydligt går det inte att ringa in den lucka jag vill försöka fylla. Det är just en sådan studie min 
uppsats har ambitionen att vara. Det är detta som är mitt problem. Den postmoderna utmaningen har  
tvivelsutan på olika sätt påverkat historikers sätt att skriva historia på, men hur har anammandet av 
dess  teoretiska  dimensioner  sätt  ut?  På  vilka  vetenskapsteoretiska  grunder  vilar  egentligen  den 
”praktiska post-modernism” som Aronsson inom svensk historievetenskap har iakttagit? Dessutom 



lämnar  Aronsson  en  kronologisk  lucka  genom  att  hans  undersökning  slutar  1996.  Eftersom 
postmodernismen då precis börjat få inflytande finns det anledning att undersöka hur utvecklingen 
har sett ut därefter.
   Det är dags att koka ner detta till en konkret frågeställning. För att kunna nå mitt syfte och svara  
på frågan om vad den postmoderna utmaningen har inneburit för historievetenskapen, hur mötet 
mellan postmodernism och svensk historievetenskap har sett ut, ställer jag följande frågor:

Hur har anammandet av den postmoderna utmaningens teoretiska dimensioner sett ut? Hur och i  
vilken omfattning har postmodernistisk teori i svensk historievetenskap implementerats?

På denna fråga finns tre hypotetiska svar:

1. Förändringarna  stannade  vid  nya  intresseområden  och  framställningsformer  och  det 
vetenskapsteoretiska anammandet har helt uteblivit.

2. Det  har  skett  ett  fullständigt  anammande  vilket  betyder  att  historia  i  bemärkelsen 
vetenskaplig disciplin har upphört.

3. Någonting däremellan, vilket av allt att döma är det troliga och min arbetshypotes.

Denna  hypotes  tillåter  mig  att  anlägga  ett  förändringsperspektiv  och  jag  ställer  utifrån  den 
följdfrågan:

Hur har det teoretiska anammandet över tid förändrats?

Det går även att spegelvända dessa frågor och ställa dem ur ett delvis annat perspektiv. Det är inte 
bara historievetenskapen som påverkats av postmodernismen utan den senare har även förvandlats 
genom att den blivit en del av den förra. Den feministiska historikern Joan W. Scott påvisar att ord 
som ”språk” och ”diskurs”, vilka vi ska se har en framskjuten roll inom postmodernistisk teori, 
börjat  användas  av  historiker  utan  de  hemska  relativiserande  konsekvenserna  de  hade  då  de 
formulerades.71 Ormen  svalde  förvisso  antilopen,  men  inte  utan  att  de  vassaste  delarna  snabbt 
spjälkades ner. Utifrån detta perspektiv ställer jag frågorna:

Hur  har  postmodernismen,  med  avseende  på  dess  teorietiska  dimensioner,  förändrats  då  den  
implementerats i svensk historievetenskap?

Hur har denna förändring över tid sett ut?

Jag vill  poängtera att  dessa två senare frågor främst ställs för att ha något att förhålla de första 
frågorna till, och för att undvika att jag ser allt för statiskt på postmodernism. 

5. Definitioner och teoretiska utgångspunkter
Denna uppsats behandlar till synes de två storheterna ”postmodernism” och ”historievetenskap” och 
hur den förra inlemmats i, och därmed förändrat den senare. Det tål emellertid att poängtera att 
denna ”dikotomi” är resultatet av ett abstraherande, en förenkling, en tudelning av två egentligen 
sammanvävda storheter. Vad jag menar är att jag inte ser det som ”historievetenskapen å ena sidan” 
och ”postmodernism å den andra”. Det är inte två kroppar som rört sig emot varandra och sedan 
kolliderat utan postmodernismen finns inom historievetenskapen, är en del av den, i form av ett 
vetenskapsteoretiskt/historiefilosofiskt  perspektiv,  eller  snarare  kanske  ett  förhållningssätt  –  ett 
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förhållningssätt som förvisso i sista hand har sin källa i andra vetenskapliga discipliner och därifrån 
sedan sipprat  in i  historievetenskapen, men inte kan betraktas som något fristående.  Vidare har 
postmodernismen förändrats och inom historievetenskapen fått sitt särskilda uttryck, eller snarare 
sina särskilda  uttryck.  Den  är  alltså  ingen  utomvetenskaplig  eller  materiell  faktor  så  som  ett 
politiskt beslut eller ett nytt källäge i form av nyfunna dokument som historievetenskapen tvingats  
eller haft ynnesten att förhålla sig till, utan något inomvetenskapligt, icke-materiellt, existerande i 
(vissa) historikers tankevärld, vare sig det är som ledstjärna, irrlära eller någonting däremellan. 
   Att  jag ändå plockar ut postmodernismen ur historievetenskapen motiveras av att det då blir  
lättare att förhålla dem till varandra: Jag får (trots att jag i sista hand i alltså inte betraktar dem som 
sådana) en vetenskapsteoretisk ism å ena sidan och en vetenskaplig disciplin å den andra. Genom att 
särställa postmodernismen kan (förhoppningsvis på ett tillfredsställande sätt) essensen i den mejslas 
fram och därefter kan det undersökas hur denna essens har påverkat,  och använts inom svensk 
historievetenskap.

Postmodernism – en definitionsdiskussion
'postmodernism' is a notoriously elusive concept: Trying to define it resembles bare-handed fishing72

Att definiera ett begrepp är sällan en enkel uppgift eftersom innebörden av det kan skifta både över 
tid och i rum. Beroende på vem eller vilka som använder begreppet - vilka intentioner de har, får det  
olika  betydelser,  och  ”postmodernism”  är,  som  vi  sett,  sannerligen  inte  något  undantag.  I 
nationalencyklopedin står det: ”Postmodernism, riktning inom modern filosofi, idédebatt och en rad 
estetiska verksamheter. Termen, som varit i svang sedan 1970-talet, har en oklar och mångskiftande 
innebörd.”73  Men det är också just därför en definition är viktig. Låter man begrepp vara allt för 
lösa i sina konturer kan man med dem säga det mesta, dvs. inget alls. Det måste till en, för att tala  
med Weber, idealtypisk definition för att kunna se hur historievetenskapen anammat postmodernism 
och hur detta anammande har förändras. 
   I The  houses  of  history där  de  vanligaste  teoretiska  perspektiven  inom historievetenskapen 
presenteras visar författarna att termer som postmodernism, poststrukturalism och dekonstruktion 
har används i stort sätt synonymt. Eftersom detta sammanflytande lätt kan leda till förvirring vill de, 
med Jane Caplan, definiera  postmodern som en historisk beskrivning av en tid,  poststrukturalism 
som en uppsättning teorier, och dekonstruktion som en forskningsmetod. (De tillägger dock i en not 
att vad de ser som poststrukturalism kan av någon annan benämnas som postmodernism.)74 
  Vad får då jag ut av detta? Jo, det hjälper mig att visa att det är vad de kallar poststrukturalism jag 
främst kommer att uppehålla mig vid. Jag undersöker den postmoderna utmaningen ur ett teoretiskt 
perspektiv.  Även om utmaningen,  som forskningen visar,  innefattar  en intresseförskjutning från 
centrum till periferi och återvändandet till berättelsen som framställningsform, vilket kan kopplas 
samman med ett bortvändande från den moderna samhällsvetenskapliga historien i stort, så är det de  
teoretiska implikationerna jag intresserar mig för.  
   För att  ännu tydligare åskådliggöra vad fokus kommer att  ligga på i  denna uppsats  kan jag 
använda ett redskap som sociologen Thomas Brante utvecklat då han analyserat sociologin. Med 
Thomas Kuhns paradigmteori som utgångspunkt har Brante delat in den sociologiska vetenskapliga 
verksamheten i fyra olika matriser vilka utgår från fyra olika paradigm, dvs. vetenskapliga verk som 
forskningen sedan ”böjts” efter. De olika matriserna definieras, relateras och avskiljs från varandra 
genom tre olika kategorier: intresseområde, teorier och metoder,75 och det är således den teoretiska 
dimensionen jag kommer att uppehålla mig vid. Detta val motiveras precis av det Iggers påvisade: 
att  det  är  i  de  postmodernistiska  teorierna själva  utmaningen  låg.  Intresseförskjutning  och  ny 
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framställningsform var i sig ingen utmaning, åtminstone inte på samma och det direkta sätt som det 
postmodernistiska teoribygget utgjorde; de utmanade inte historievetenskapen som sådan. Jag vill 
innan jag går vidare bara understryka att jag inte i någon vidare bemärkelse kommer att utgå ifrån 
Brantes matriser. Jag använde hans generella tre-indelning av forskningsverksamheten främst för att 
ytterligare visa vad jag kommer att fokusera på.
   Nästa  fråga  blir  vad  som definierar  en  poststrukturalistisk,  dvs.  postmodernistisk  teori.  Den 
feministiska  historikern  Joan  W.  Scott  säger  tillsammans  med  filosofen  Judith  Butler  att 
poststrukturalism inte  är  någon  regelrätt  position  utan  ”a  critical  interrogation  of  exclusionary 
operations by witch ’positions’ are established.”76 Den gemensamma nämnaren är alltså ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot på vilket sätt positioner etableras, ingen fast position i sig. Genom att 
synliggöra hur ett sådant förhållningssätt teoretiskt är uppbyggt vinns kanske inte en allmängiltig 
definition, men väl en bild av hur postmodernism teoretiskt kan ta sig uttryck. Detta uttryck kan  
sedan användas som indikator på i vilken utsträckning historievetenskapen är postmodernistisk; i 
vilken omfattning historievetenskapen anammat postmodernismen. 
   Vi  måste  förstå  varandra.  Jag  gör  inga  illusioner  om  att  frambringa  en  definition  av 
postmodernism som täcker in alla dess tänkbara aspekter. Scotts teoriansats är  en del, en teoretisk 
del av postmodernismen. Den senare innefattar den förra, men inte tvärt om, vilket gör att denna 
undersökning är högst begränsad och att dess anspråk på att kunna ge en heltäckande bild av den 
postmoderna  utmaningen  inte  kan  vara  allt  för  stort.  De  förändringar  som  skett  inom 
historievetenskapen kan inte bara ses som, eller förklaras av, en teoretisk påverkan från ett specifikt 
vetenskapsteoretiskt perspektiv utan andra och yttre faktorer har också självklart spelat in.  Men, 
som Geoff Eley konstaterar: ”Noneless, the process included a specifically theoretical dimension, 
through  witch  certain  bodies  of  thought  offered  historians  resources  and strategies  they  hadn’t 
possessed before.”77 Jag anser också att för att kunna konkretisera den postmoderna utmaningen 
måste vissa avvägningar göras; några aspekter gå förlorade, åtminstone lämnas till andra eller för att  
behandlas  senare,  och  just  eftersom  det  var  den  teoretiska  delen  som  hade  den  verkliga 
sprängkraften är det vid den jag kommer att uppehålla mig. 
   Att valet faller på en feministisk historiker motiveras av det Geoff Eley påvisade: att feminismen 
var en av den kulturella vändningens, dvs. den postmoderna utmaningens portalfigur. ”[B]y far the 
most effective challenge to […] social history during the 1980s came from feminists”, skriver han. 78 

Om  jag  lyckas  greppa  en  feministisk  teoriansats  fångar  jag  även  väsentliga  delar  av 
postmodernismen.  Att  det  just  blir  Joan Scott  beror  på  att  hon ofta  fått  utgöra  exempel  på  en 
postmodernistisk/poststrukturalistisk historieskrivning.79 För att få en så representativ bild av Scotts 
teoretiska  utgångspunkter  som  möjligt  har  jag  analyserat  fyra  olika  texter  där  hon  diskuterar 
historieforskning på metanivå. 

En postmodernistisk teorikonstruktion80

I Joan W. Scotts teorikonstruktion tycker jag mig urskilja ett tiotal begrepp som särskilt centrala. 
Därför ska jag nedan, först visa hur hon definierar dessa, sedan hur de förhåller sig till varandra. 
Därigenom kan hennes teoriansats åskådliggöras. Det kan här tilläggas att definitionerna av de olika 
begreppen inte har någon egen bärkraft. De görs inte helt förståeliga genom att läsas var och en för 
sig utan det är först när de relateras till varandra som mer bärande definitioner erhålls.  
   Med hänvisning till Michel Foucault menar Scott att kunskap är den förståelse som produceras av 
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kulturer och samhällen byggda på mänskliga relationer.  Den är inte sann eller absolut utan alltid 
relativ,  skapad  ”in  complex  ways  within  large  epistemic  frames  that  themselves  have  an  […] 
autonomous  history.”81 Kunskap är  alltså  relativ  eftersom den  inte  existerar  utanför  diskursens 
ramar,  vilka  i  sig  också  förändras.  Den ska inte  heller  förstås  bara  som idéer  utan också  som 
institutioner, strukturer, vardagssysslor och specifika ritualer med den gemensamma nämnaren att 
de alla konstituerar sociala förhållanden. Kunskap är helt  enkelt ett sätt att ordna världen. Scott 
poäng är  att  kunskap inte  är  viktig för  hur  vi  organiserar  samhället,  den  är hur  vi  organiserar 
samhället; de två är oskiljaktiga.82 
  Vidare finns det för Scott inte några kategorier eller identiteter. Åtminstone inte i den bemärkelsen 
att de skulle vara existentiella, fasta eller beständiga, utan de är skapade av de ideologiska system 
de ingår i.83 För att försöka konkretisera något: Utifrån en diskussion kring den brittiska historikern 
E. P. Thompsons förhållningssätt till klass i Making of the English Working Class säger Scott: ”The 
position of men and women and their different relationships to politics are taken [av Thompson] as 
reflections of material and social arrangements…”, medan de egentligen är “… products of class 
politics itself”84 Thompsons försök att historisera klass resulterar i ett existentialiserande av det. Vad 
Scott  menar är  att  inga kategorier  eller  identiteter  existerar  före politik.  Politik  innebär  inte  ett 
manövrerande mellan olika kategorier utan ett skapande av dessa. Identiteter och kategorier är alltså 
historiska fenomen. Deras uppkomst kan inte förutsägas, och de är inte heller något som aldrig 
kommer att ändra sig.85

   Ett annat begrepp som är centralt är erfarenheter vilket enligt Scott inte bara är något som finns 
för att inhämtas. Individerna, dvs. historien, har ingen ”egen röst”. Att erfara är i stället den process 
i vilken subjektet blir konstruerat. Det är den process i vilken individen placerar sig eller placeras in 
i en social verklighet och ser sin situation - materiella, ekonomiska etc. - som ”egen”; något som 
utgår från personen i sig, medan det i själva verket är något socialt skapat, något historiskt. Det är  
alltså inte individen som erfar, utan subjektet som konstitueras genom erfarenheter.86

    Just till  Subjekt  och individ  återkommer hon ofta.  Återigen med Michel Foucault säger Scott: 
”Being a subject means being ’subject to definite conditions of existence, conditions of endowment 
of  agents  and  conditions  of  exercise.’”87 Dessa  givna  förhållanden  beskär  inte  subjektets 
valmöjligheter helt, men de är begränsade. Vad hon vill påvisa är att subjektet inte är helt styrt, men 
det är absolut inte heller någon självständig individ som har obegränsade möjligheter att fullfölja sin  
vilja. Det är möjligt för människan att, med Scotts egna ord: ”konstruera en identitet, ett liv, en rad 
relationer, ett samhälle med vissa gränser och med ett språk – ett teoretiskt språk som på en och 
samma gång sätter gränser och rymmer möjligheter till negation, motstånd, omtolkning, metaforisk 
uppfinningsrikedom och fantasi.”88 Människan, menar Scott, är inte helt fast och determinerad av 
diskursen, men det är den som skapar henne.
   Med diskurs syftar Scott på dominanta mönster, ramverk och ideologier.89 De sätter gränser för 
vad  som är  möjligt  att  tänka  -  vad  som tänks  beror  inte  i  första  hand  på  individen  utan  på 
diskursen.90 De  är  även  producerande  och  konstituerande  till  sin  karaktär,  dvs.  de  skapar  och 
befäster kategorier, identiteter, sociala förhållanden etc. Vad som är väsentligt är att det inte bara 
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finns en,  utan flera diskurser,  vilka mellan det  råder  konflikter  och är motsättningar.  Dessutom 
pågår de konflikter inom diskurserna i sig. Det finns därför flera olika möjligheter att se på vad som 
skapas,  vad  som är  mening,  vad  som definierar  en  kategori.91 Livet,  säger  Scott,  är  alltså  inte 
uppdelat  i  olika sfärer utan består av diskursiva system som hela tiden relaterar  till  varandra.92 

Viktigt  är  också  att  dessa  system  inte  är  statiska  och  beständiga  utan  att  även  diskurser  är 
föränderliga till sin karaktär.93

  Nära relaterat  till  diskurs är  språket.  För Scott  är  språk mer än bara ord,  det generera också 
mening. Ord är, som hon uttrycker sig, inte ”meningslösa”.94Det finns ingen direkt relation mellan 
språket och verkligheten i den enkla bemärkelsen att vi med ord kan beskriva en objektiv verklighet 
utan  språket  konstituerar verkligheten.  Verkligheten  fås inte  genom  språket,  språket  ger oss 
verkligheten. Därför måste det få en egen status, menar Scott.95 Det är inte bara ett  verktyg för 
kommunikation utan ett system av betydelser. Det innefattar hela system av mening och kunskap 
och  påverkar  hur  folk  ser  på  och  organiserar  livet  och  världen.96 Språk  är  också  något 
kontextbundet,  dvs. betydelser  av ord skiftar  och det  existerar olika definitioner av samma ord 
bredvid varandra.97

   Den  mening som språket  genererar är  inte  transparent;  det  finns ingen existentiell  ahistorisk 
mening utan den är något kontextbundet och skapat.98 Skapandet sker genom ett kontrasterande 
vilket betyder att vad som är positivt utmejslas genom att peka på vad som är negativt. Det negativa 
är precis det som behövs för att visa vad som är positivt .99 Den meningsskapande processen innebär 
också ett förkastande av möjliga alternativ. Att något förstås på ett visst sätt beror inte på att det av 
naturen är så, utan på att möjliga alternativ har uteslutits och undertryckts.100  
   Ett sista begrepp som är särskilt framträdande hos Scott är skillnader vilket hon talar om på två 
sätt. Dels i den bemärkelsen att en kategori eller identitet uppvisar många olika ansikten - de är 
rumsligt och tidsmässigt bestämda; subjekten inom en kategori skiljer sig ifrån varandra.101 Dels att 
skillnader är det som skapar identiteterna och kategorierna i sig.  Vid kontrastering, dvs. åtskillnad, 
bildas en plats för kategorier och identiteter i de sociala och politiska diskurserna, de finns inte 
redan där.102 Viktigt att betona är att även den senare sortens skillnader är historiska. De är inte 
beständiga fakta utan något som också blivit producerat.  ”Difference and the different identities it 
establishes” skriver Scott “are understood relative to specific context - to history.”103

   Vilket  av dessa begrepp är då första  länken? I vilken ände ska jag börja när begreppen ska 
relateras till  varandra? Min poäng, vilket jag kommer att försöka visa, är att det inte har någon 
större betydelse. Så utan vidare motivering börjar jag med språk och erfarenhet.
    Att identiteter är skapade av diskurser vilka använder språket som verktyg är inte det samma som 
lingvistisk determinism, hävdar Scott. Det hon menar är att det inte går att separera erfarenhet och 
språk åt; erfarenhet är en ”språklig händelse”. Det är alltså inget som händer utanför språket då det 
är språket som etablerar betydelsen av erfarenheten. (Språket är ju ett system av betydelser och det  
som ger oss verkligheten. Därför kan inte erfarenhet vara något annat en språklig händelse.) För att 
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försöka  förklara  ytterligare:  Erfarenheten  är  subjektets  historia  och  när  språk  är  det  verktyg 
historiker använder går det inte i historiska förklaringar att skilja på de två; historikerns språk är 
individens erfarenhet.104 En händelse och historikerns beskrivning av den hänger inte bara tätt ihop, 
det är samma sak, tolkar jag Scott.  
   Att erfarenheten är det samma som språket - vilket är kontextuellt - är anledningen till att hon 
hävdar att erfarenheten inte ska vara ursprunget i en förklaring. Den är inget bevis för den mer 
”sanna historien”, utan istället det som ska förklaras. Kunskap om det förflutna kan inte infångas 
bara genom ett synliggörande av identiteters erfarenheter eftersom denna metod inte är ett direkt 
närmande av en värld med transparenta objekt.105 Vi måste ändra riktningen på vårt sätt att tänka, 
tycker Scott. Det linjära sambandet mellan identitet, erfarenhet och politik finns inte106, och återigen 
ekar orden att erfar är inte något individen gör, utan subjektet konstitueras genom erfarenheter. 
   Vi ska heller inte använda förtryckta identiteter och kategorier som utgångspunkter eftersom de då 
konstitueras som ”de andra” redan från början. Identiteter uppstår ju enligt Scott inte i någons kropp 
utan produceras diskursivt genom att kontrasteras mot andra.107 Om vi då utgår från dem är det just 
en kontrastering vi gör oss skyldiga till. Ansatsen att göra förtryckta identiteters erfarenheter synliga 
lyckas inte kritiskt undersöka hur de ideologiska systemen funkar i sig. Scotts poäng är att eftersom 
dessa ideologiska system har en egen historicitet; har en föränderlig karaktär, är de kategorier och 
identiteter som figurerar i dessa också historiska, inte fasta, något som går ”erfarenhetshistorikerna” 
förbi.  Hennes  exempel  är  historisk  forskning  kring  kvinnor  vilken  har  visat  upp fundamentala 
skillnader i den kvinnliga identiteten. Det är egentligen bara deras könsorgan de har gemensamt 
men på grund av att forskningen har utgått från kvinnan har en kvinnlig identitet skapats som, visar 
Scott, syns existera före historien om den trots att forskningen i sig visar att den sociala kategorin 
kvinna varierar beroende på dess kontext.108

   Att förneka erfarenheten dess beständighet och istället göra den till undersökningsobjekt betyder 
emellertid  inte  att  diskvalificera  politisk  handling  (som alltså  utgår  från  erfarenheter)  eller  ett 
förnekande av subjektets själva existens. Denna omkastning av förklaringsriktningen betyder, med 
Scotts  egna  ord,  att  historikern  ”interrogates  the  processes  of  their  [de  politiska  aktiviteterna] 
creation, and, in so doing, refigures history and the role of the historian, and opens new way of 
thinking.”109 Dessa  politiska  aktiviteter  är  alltså  de  processer  i  vilka  subjektet  konstitueras. 
Processen har som jag ser det två inneboende funktioner eller mekanismer. Dels en konstruerande: 
en identitet skapas. Dels en funktion som döljer processens konstruerande karaktär och det är den 
senare  som  gjort  att  historiker  ansett  erfarenheter  vara  lämpliga  som grund  i  inhämtandet  av 
kunskap  om  verkligheten.  Av  samma  anledning  är  det  den  delen  av  processen  Scott  främst 
intresserar sig för: Hon vill undersöka vad det är som gör att saker och ting tas för givet.110 
   När språket är kontextuellt blir alltså alla kategorier i en analys också historiskt specifika vilket 
visar på historikerns omedelbara inverkan på det förflutna.  Scott refererar till Dominick LaCapra 
och framhåller ett ”’transferential’ relationship between the historian and the past, that is, of the 
relationship between the power of the historian’s analytic frame and the events that are the object of 
his or her study. 111 Historikern skapar alltså både kategorin och dess erfarenhet (erfarenhet var ju 
det samma som historikerns språk). 
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   Vidare menar Scott att kategorier och identiteter får ligga till grund för hur vi förstår vår omvärld,  
att  de  är  en  ingrediens  i  de  meningsskapande  processerna.  Detta  åskådliggörs  genom  att 
kopplingarna mellan studerandet av språk och studerandet av genus (och alla andra socialt skapade 
identiteter, dvs., enligt Scott, alla identiteter) lyfts fram. Språk är ju inte bara det skrivna ordet utan 
skapandet av mening genom åtskillnad. Genus är å sin sida inte bara sociala ”roller” utan även 
artikulationen i specifika kontexter av social förståelse och könsskillnader. Om mening skapas i 
termer av skillnad – genom att göra distinktioner, både uttryckligen och underliggande av vad som 
är vad utifrån vad det inte är – blir könsskillnaderna - vilka varierar kulturellt och historiskt men 
som åter och igen beskrivs som fasta och beständiga eftersom de hänvisas till  naturliga fysiska 
kroppar - en viktig ingrediens i processen att etablera och specificera mening.112 Meningsskapande 
generar således motsatser och den binära motsättningen mellan kvinnor och män är ett exempel. 
Detta betyder att samtidigt som genus konstruerar samhället - skillnaderna mellan kvinna och man 
får ge mening till hur vi organiserar samhället - är det de meningsskapande processerna i samhället  
som genererar dessa skillnader. Det är alltså enligt Scott fråga om ett dubbelriktat konstruerande.113 

På samma  sätt  är  det  sociala  och  det  personliga  inflätat  i  varandra,  och  de  är  båda  historiska 
variabler. Det går inte att skilja det sociala från det individuella, de två konstituerar varandra. (Dock 
är det enligt Scott väldigt svårt att svara på hur relationen där emellan ser ut och det beror på att  
frågan inte existerar utanför diskursen som har skapat den.)114

  Men  om diskursen  konstituerar  individen,  och  individen  konstituerar  diskursen,  hur  sker  då 
förändring? Detta borde ju innebära ett ständigt befästande av en ordning. Hur kan Scott samtidigt  
hävda att allting är historiskt specifikt om de hela tiden sker en konsolidering av förhållandena? 
Hennes svar är att förändring kan inledas på många platser. Politiska omvälvningar, demografiska 
kriser, växlande sysselsättningsmönster, nya kulturella symboler etc. kan kasta ut gamla ordningar, 
ifrågasätta normativa föreställningar och leda till nya möjligheter att skapa subjektivitet. Men Scott 
vill  också att vi  ska beakta ordet  kan.  Resultatet  kan också bli  att  gamla föreställningar får stå 
modell åt det nya och än hårdare befästas. Utfallet kommer att bestämmas av politiska processer där 
politiska processer skall  förstås som en tävlan mellan olika aktörer och betydelser om att vinna 
kontroll.115 
   Varför finns det en strävan efter att kontrollera meningen? Finns det ett svar? Är det sexuell- eller 
kanske ekonomisk dominans? Och finns det några skillnader som är beständiga? Nej. Detta är enligt  
Scott också diskursivt relaterat; intressena är även de kontextbundna. Det går till exempel inte att 
skilja materiella förhållanden från mänskliga tankar och de handlingar de sägs generera eftersom 
”’interest’  does  not  inhere  in  actors  or  their  structural  position”  utan  de  är  ”discursively 
produced.”116 Det finns alltså inga envariabla förklaringar eller metaberättelser117 och man ska inte, 
som Scott menar att Jacques Lacans förklaring gör, fixera sig vid frågor om det enskilda subjektet  
eftersom det tenderar att ”universalisera kategorierna manligt och kvinnligt och förhållandet mellan 
dem.”118 Inte  heller  som  patriarkat-teoretikerna  hävda  att  ett  visst  system  av  motsatspar  är 
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analogier till förhållandet mellan man och kvinna. Scott exemplifierar bland annat med den retorik som använts för 
att legitimera att unga män skulle kämpa för staten i krig: De skulle som män och manliga försvara de annars sårbara 
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överordnande  över  andra  system  eftersom  då  blir  skillnad  något  universellt  och  oföränderligt. 
Historia  blir  då  ”ett  epifenomen  och  erbjuder  bara  oändliga  variationer  över  den  fasta 
könsojämlikhetens bestående tema.”119 Nej varje binär motsättning och dess sätt att fungera är högst 
beroende av sin specifika kontext. Den är del i en hierarkisk konstruerad ordning, inget reellt, inget 
som  ligger  i  sakens  natur.120 Detta  styrks  också  av  att  då  kunskap  är  relativ  finns  inga 
grundantaganden att stå på, varför inget kan förutsäga hur sociala skillnader kommer att se ut, det 
måste  det  kämpas  och  tävlas  om,  förstår  jag  Scott.  Tävlan  eller  kampen  är  det  enda  som är 
universellt, insatserna är historiskt betingade.
   Även om denna analys av Joan Scotts teorikonstruktion på sina ställen säkerligen varit otydlig och 
grumlig tycker jag ändå att dess kärna förhållandevis tydligt träder fram. Denna kärna är historicitet 
och  icke-existentialism.  Det  hon åter  och  igen  lyfter  fram är  saker  och  tings  föränderlig-  och 
obeständighet.  Samtidigt  som  mening,  identiteter  och  skillnader  mellan  kategorier  produceras 
diskursivt är diskurserna i sig också i ständig förvandling och omprövning. Det finns ingen absolut 
eller sann kunskap och ords betydelser skiftar i takt med att de diskurser de ingår i förändras, eller 
genom att de hamnar i nya diskursiva fält.  
   Det är i linje med detta som jag menar att det inte finns någon given första byggsten i Scotts  
teoribygge. De olika delarna måste sammanfogas på en och samma gång eftersom ingen av dem kan 
stå av egen kraft.  På samma sätt  som att  det  inte går att  utgå från identiteter eller  kategorier i  
historisk forskning finns det ingen utgångspunkt i Scotts teori. Liksom det sociala och individuella 
konstituerar varandra, ger de olika begreppen varandra sina fulla innebörder.  
   Efter en läsning av Scott kan jag på ett mer teoretiskt plan förstå varför Georg Iggers inte ser de 
två första ingredienserna i utmaningen – återvändandet till narrationen och skiftningen från makro- 
till mikrohistoria – som något verkligt utmanande för historievetenskapen. Att i sin forskning utgå 
från individers erfarenheter och belysa förtryckta identiteters tidigare gömda historia innebär inte ett 
övergivande av den moderna historieskrivningen, utan bara att den har tagit nya former. Så länge 
historikern utgår från beständiga kategorier och identiteter och ser erfarenheter som något individen 
har och därför anser sig kunna vinna kunskap om historien genom att synliggöra dessa, är han eller 
hon kvar i den traditionella historievetenskapens epistemologiska ramar. Det är när språket ses som 
mer än bara ord; som ett system av betydelser - betydelser vilka skapas genom ett förkastande av 
möjliga alternativ, som historievetenskapen mer fundamentalt utmanas. 
   Nu när vi har en uppfattning om vilka beståndsdelar som ingår i Joan Scotts teoribygge, och hur  
dessa är fogade till varandra, är nästa steg att destillera fram en operationaliserbar definition av 
postmodernism av dem.

Postmodernism – en definition
Det  finns  ingen sann eller  objektiv  kunskap.  Kunskap ska  inte  heller  ses  bara  som idéer  utan 
utvidgas till att innebära hur vi organiserar samhället.

Det finns inga existentiella kategorier eller identiteter utan de skapas diskursivt.

Erfarenheter  är  inget  individen  har.  Att  erfara  är  i  stället  den  process  i  vilken  subjektet  blir  
konstruerat.

Att vara ett subjekt eller individ innebär att inom en begränsande diskurs ha möjlighet att skapa sig 
ett liv. Subjektet eller individen är inte helt determinerad av diskursen men det är den som skapar 
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henne. 

Diskurser är dominanta mönster, ramverk och ideologier vilka är producerande och konstituerande 
till sin karaktär. Dessa diskurser är föränderliga.

Språk är mer än bara ord. Det innefattar hela system av mening och kunskap och påverkar hur vi ser 
på och organiserar livet och världen. Verkligheten fås inte av språket utan det konstituerar den.  
Språket är kontextbundet, dvs. innebörden av ett specifikt ord skiftar beroende på tid och rum.

Det finns ingen ahistorisk mening utan den skapas genom ett kontrasterande och ett förkastande och 
undertryckande av möjliga alternativ.

Mellan  subjekten  inom en  kategori  föreligger  det  skillnader.  Det  är  också  skillnader,  vilka  är 
historiskt betingade, som skapar kategorierna i sig. 

Historievetenskap och förändring
Hittills har fokus varit på den postmoderna utmaningen: vad den var, hur den var utmanande, och 
vad  den  inneburit  för  historievetenskapen.  En  diskussion  kring  hur  jag  menar  en  användbar 
definition av postmodernism kan erhållas har förts och en definition har utifrån denna diskussion 
sedan framlagts. Detta täcker emellertid bara in den senare halvan av ”historievetenskapen och den 
postmoderna  utmaningen”  och  för  att  kunna  undersöka  hur  historievetenskapen  påverkats  och 
förändrats av den postmoderna utmaningen måste en uppfattning etableras om hur påverkan och 
förändring sker generellt.
   När vetenskaper,  och i  synnerhet  förändring inom vetenskaper,  har analyserats,  har Thomas 
Kuhns och dennes De vetenskapliga revolutionernas struktur ofta utgjort en utgångspunkt. Den däri 
presenterade  paradigmteorin har  sedan  Kuhn  lanserade  den  används  flitigt  och  applicerats  på 
områden som sträcker sig långt bortom det område utifrån vilket den utvecklades och begreppet 
paradigm har använts i de mest skilda sammanhang (dock inte utan att innebörden av det hamnat 
längre  och  längre  bort  från  den  ursprungliga  betydelsen).  Detta  förstår  jag,  för  även  om  De 
vetenskapliga revolutionernas struktur snart firar ett halvt sekel och är en analys av i första hand 
naturvetenskaperna och hur dessa förändras finns det mycket däri som kan användas då jag ska ge 
en bild av hur jag betraktar historievetenskapen. En anledning till att jag vänder mig till Kuhn är 
också  just  att  paradigmteorin  är  så  välkänd.  Tack  vare  det  kan  jag  tillåta  mig  en  ganska  kort 
genomgång  av  den.  Jag  vill  också  poängtera  att  jag  inte  har  Kuhns  teori  som  orubblig  och 
grundläggande utgångspunkt utan att jag genom en diskussion om och med denna får fram min syn 
på förändring inom historievetenskapen. 
   Bärande i Kuhns paradigmteori är begreppen paradigm, normalvetenskap, anomali och revolution. 
Ett  paradigm är  ett  vetenskapligt  verk  som  definierar  för  forskare  inom  ett  särskilt 
forskningsområde vilka problem och metoder som är legitima. För att det ska uppnå denna status 
krävs det dels att den landvinning som verket innebär är tillräckligt originell för att attrahera en 
grupp anhängare iväg från konkurrerande forskningsmetoder, dels att det representerar ett system 
som är tillräckligt öppet för att lämna många typer av problem att lösa till  den nya gruppen av 
forskare. Människor vars verksamhet baseras på samma paradigm har anslutit sig till samma regler 
och kriterier för forskningsverksamheten varför öppna motsättningar sällan förekommer.121

   Ett paradigm är i början mest ett löfte om framgång beträffande utvalda och ännu ofullständiga 
exempel.  Normalvetenskap består  av uppfyllandet  av detta  löfte  vilket  åstadkommes genom en 
utökad kunskap beträffande de data som paradigmet framhäver som speciellt relevanta, genom en 
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minskning av skillnaden mellan paradigmets förutsägelser och empiriska data, och till sist, genom 
ett ytterligare klargörande av paradigmet.122 Normalvetenskap letar alltså inte efter  nya fenomen 
utan  är  ett  ständigt  bekräftande  av  paradigmet.  En  numera  klassisk  liknelse  är  att  paradigmet 
erbjuder ett pussel; visar vilka delar som finns tillgängliga och hur de ska fogas samman. Sedan 
sköter normalvetenskapen själva pusselläggandet. De är bara de pussel, dvs. de problem paradigmet 
erkänner som sådana, som forskarna inom normalvetenskapen accepterar som vetenskapliga och 
uppmanar sina kollegor att arbeta med. Andra problem avvisas som metafysiska, uppgifter för en 
annan disciplin, eller helt enkelt för komplicerade att ägna sig åt.123

   Trots att normalvetenskap inte är inriktad på att upptäcka oväntade fakta och nya teorier sker detta. 
Dessa upptäckter börjar med medvetenheten om en  anomali,  dvs. upptäckten att  något  i  någon 
bemärkelse bryter mot de paradigmstyrda förväntningarna som vägleder normalvetenskapen.124 Om 
medvetenheten om en anomali varat länge och varit djupgående hamnar de områden som drabbats 
av dem i en växande kris och framkomsten av nya teorier och fakta föregås vanligen av en period av 
stark  osäkerhet  hos  forskarna.  Detta  eftersom  det  kräver  en  nästan  fullständig  förändring  av 
paradigmet  och  metoderna  inom  normalvetenskapen,  och  osäkerheten  har  sin  orsak  i  att 
normalvetenskapens problem envetet vägrar att bli lösta på det sättet som de borde. De existerande 
reglernas misslyckande är sedan början till sökande efter nya.125 
   Regler och diskussioner kring dessa blir alltså som viktigast  just då paradigm betraktas som 
osäkra. Kuhn menar att under sådana perioder och förparadigmatiska perioder (då inga paradigm 
har  etablerats)  pågår  de  frekventa  och  intensiva  debatter  om  legitima  metoder,  problem  och 
problemlösningar. Dock leder det sällan till någon enighet utan snarare definierar de olika skolor. 
Dessa debatter försvinner sedan nästan helt under normalvetenskap men återkommer regelmässigt 
innan och under vetenskapliga revolutioner, vilket alltså är den tid då paradigm först attackeras och 
sedan  förändras.  Tilläggas  kan  att  då  normalvetenskap  inte  är  en  homogen  verksamhet  kan 
revolutioner ske inom en delspecialitet.  Därför behöver den inte heller stå och falla med ett enda av 
sina paradigm.126

   Hur  ska  jag  då  applicera  detta  på  historievetenskapen?  Någon kanske  skulle  hävda  att  det  
överhuvudtaget inte går eftersom naturvetenskaperna (vilket alltså var det Kuhn utvecklade sin teori 
utifrån) i grunden skiljer sig från human- eller kulturvetenskaperna. Det skulle vara att försöka göra 
äppelmos  av  päron.  Någon  annan  skulle  säga  att  det  går  visst  med  argumentet  att 
naturvetenskaperna i sista hand är lika ”mjuka” som historievetenskapen är. Utan att kasta mig för 
långt in i denna diskussion menar jag att det finns tillräckligt många gemensamma nämnare för att  
Kuhns paradigmteori ska kunna användas, åtminstone som bollplank, då historievetenskapen och 
dess förändringar diskuteras. Jag kan emellertid direkt säga att paradigmteorins applicerbarhet är 
beroende av förenklingar och generaliseringar. För att kunna prata om paradigm, normalvetenskap, 
anomalier och revolutioner måste jag tillåtas att tala i svepande ordalag; tillåtas att luta mig mot den 
snabba översikten jag gav av historievetenskapens utveckling. 
 När  Leopold  von  Ranke,  genom  att  införa  hårdare  krav  på  källkritik  och  uppmanade 
historieskrivning till  att vara objektiv, etablerade historia som vetenskaplig disciplin, etablerades 
samtidigt något som kan jämföras med ett paradigm. Det vill säga, reglerna Ranke införde kring hur 
historieforskning  skulle  bedrivas,  det  han  pekade  på  vad  den  skulle  fokusera  på,  och  det  han 
menade var dess mål, fick en sådan status att den fortsatta historieskrivningen ”böjdes” där efter.  
Den  forskning  som  följde  Rankes  riktlinjer  kan  alltså  ses  som  en  motsvarighet  till  Kuhns 
normalvetenskap. 
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   Med tiden kom Ranke-paradigmet att kritiseras för att det förbisåg viktiga perspektiv och i för stor 
utsträckning  fokuserade  på  enskilda  personer  och  händelser,  och  anomalier  är  för 
historievetenskapen,  menar  jag,  i  första  hand  inte  oväntade  fakta  eller  nya  teorier.  Snarare  en 
uppfattning om att vitala dimensioner av det förflutna genom det sätt historievetenskapen av ett 
visst paradigm eller en viss tradition bedrivs på, går förlorade. Att enbart koncentrera sig på den 
politiska historien och sätta utvecklingen i handen på den som håller i spiran är inte tillräckligt.  
Andra perspektiv måste till för att komplettera, nyansera eller helt revidera den rådande bilden av 
det förflutna och till dessa perspektiv krävs det andra metoder och teorier. Ur detta uppstår, eller  
snarare intensifieras, metod- och teoridebatter men precis som Kuhn poängterade nås väldigt sällan 
enighet utan istället definieras nya skolor ut; nya paradigm etableras, där ett exempel är Annales-
skolan. Sen har ju Annales-skolan i sin tur differentierats och nya inriktningar inom den har vuxit  
fram.127 Dessa inriktningar uppkommer genom sammanstötningar och korsbefruktningar med andra 
paradigm  eller  skolor.  Detta  kan  ske  då  jag  betraktar  ett  paradigms  gränser  inom 
historieforskningen,  på  ett  annat  sätt  än  jag  uppfattar  Kuhns  paradigm,  vara  mer  öppna  och 
genomsläppliga för influenser. De är inte lika definitiva. 
   Det som är viktigt är, att inom historievetenskapen behöver ett nytt paradigm med nödvändighet 
inte  avlösa  ett  annat  utan  nya  paradigm kan  etableras  samtidigt  som ett  tidigare  fortsätter  att 
existera. Att ett nytt perspektiv begagnas, och nya teorier och metoder utvecklas, innebär inte att de 
gamla perspektiven, teorierna och metoderna helt överges. De blir bara från att ha varit detsamma 
som historievetenskapen en delspecialitet inom den. Därav växer historievetenskapen hela tiden; 
dess  forskningsyta  blir  större  och  större  och  de  verksamma  inom den  får  mindre  och  mindre 
gemensamt.  Att  normalvetenskap, som Ranke ville  mena, är  en heterogen verksamhet  visar  sig 
därför inom historievetenskapen på det sätt att olika paradigm genererar olika normalvetenskaper. 
Det vill säga, forskare inom olika delspecialitéer använder sig av olika teorier och metoder, och har 
olika mål med sin verksamhet, och sedan är det summan av dessa normalvetenskaper som utgör 
historievetenskapen. Detta ger också att då  ett paradigm attackeras och förändras kan andra stå 
oberörda; historievetenskapen står inte och faller med ett av sina paradigm. 
   Historievetenskapen är, för att tala med Brante, alltså flerparadigmatisk. Under olika perioder 
utgör  olika  paradigm  norm  för  historieforskning  i  stort  och  med  stöd  i  den  historiografiska 
forskningen  anser  jag  att  något  som  kan  kallas  det  samhällsvetenskapliga  paradigmet  var  det 
rådande från  1900-talets  mitt  och  ett  par,  tre  decennier  framåt.  Det  tog  sig förvisso inte  exakt 
samma uttryck överallt, men det fanns en uppsättning viktiga gemensamma nämnare. Till exempel 
ett inriktande på strukturella och överindividuella utvecklingsprocesser, att i linje- och tillsammans 
med samhällsvetenskaperna generera generella, determinerande teorier, och en tro på en objektiv 
historievetenskap. 
   ”Revolutionen” mot  det  samhällsvetenskapliga  paradigmet  var  den postmoderna utmaningen 
vilken alltså visade upp många likheter med de drag Kuhn menade var karaktäristiskt för en sådan.  
Reglerna för hur historievetenskap skulle bedrivas ifrågasattes och det förkom intensiva debatter om 
legitima metoder, teorier, problem och problemlösningar. Den förgicks av ett växande missnöje med 
det  samhällsvetenskapliga paradigmet  och den anomali  som bröt  mest  med detta  paradigm var 
uppfattningen att själva det verktyg som historikerna inom denna normalvetenskap använde, dvs. 
språket, inte alls bara var ett hjälpmedel utan det konstruerade det förflutna historikerna ansåg sig 
åskådliggöra.  De  kategorier  och  identiteter  som ingick  i  de  generaliserande teorierna  och  i  de 
överindividuella  utvecklingsprocesserna  var  inte  några  objektiva  storheter  utan  produkter  av 
historikerna själva. Den fortsatta och mer ingående analysen av den postmoderna utmaningen måste 
av uppenbara skäl vänta tills undersökningen är gjord. 
   Innan jag fortsätter måste jag ännu en gång få klargöra att jag inte menar att Thomas Kuhns 
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paradigmteori utan att modifieras kan överföras och användas på historievetenskapen. Det den gav 
mig var en begreppsapparat att hänga upp min bild av historievetenskapen på - en begreppsapparat 
som för att kunna passa in var tvungen att utsättas för lite våld, lite hårda tag. 
   Det ska också sägas att paradigmteorin implicerar en syn på förändring inom vetenskaper som 
något som följer just av inomvetenskapliga faktorer; att de är följden av först ett missnöje med, 
sedan debatter om, och till sist omvälvande förändringar av metoder, teorier och synen på vad ett 
problem är och hur dessa ska lösas. Även om detta är en viktig dimension är det inte den enda. Klas 
Åmark  t  ex,  framhäver  resurser  -  ekonomiska  och  personella  -  som  betydande  för 
historievetenskapens förändringar under 1960- och 70-talen,128 och Birgitta Odén ser förhållande till 
andra discipliner och till samhället i övrigt – vilken nytta eller funktion den har för dem och den – 
som viktiga  för  historievetenskapens  förändringar.129 Historikerna  befinner  sig  således  inte  i  en 
ogenomtränglig akademisk bubbla utan yttre och materiella faktorer är också med och formar hur 
historia  som  vetenskaplig  disciplin  tar  sig  uttryck.  Så  även  om  jag  främst  fokuserar  på  den 
vetenskapsteoretiska  dimensionen  är  jag  medveten  om,  och  anser  att,  det  inte  endast  är 
inomvetenskapliga debatter om teorier och metoder som sätter historievetenskapen i förändring. 
   

6. Material, källkritik, metod och avgränsningar
Material 
Det material som undersökningen kommer att bygga på är svenska doktorsavhandlingar i historia. 
Att valet föll på doktorsavhandlingar motiverar jag på följande sätt. Geoff Eley menar att medan 
anhängare av den språkliga vändningen å ena sidan, och försvarare av den samhällsorienterade 
historian å  den andra,  var  upptagna med att  påpeka den andres  brister  och  tillkortakommande, 
började en ny generation av historiker utforska om och hur de olika ansatserna kunde förenas.130 Om 
jag söker efter faktiska implementeringar av postmodernismen verkar avhandlingar alltså vara ett 
lämpligt material. Det var också så att i Sverige förekom det knappt någon debatt, så även om jag 
skulle  vilja  undersöka själva  teoridiskussionen skulle  det  var  svårt.  Teoriutvecklingen försiggår 
enligt vad Peter Aronsson erfar på annat sätt, någon annanstans, inte sällan internt. Ett ställe där en 
betydande del av teoriutvecklingen enligt Aronsson sker, är i doktorsavhandlingar. Detta genom vad 
Aronsson kallar en ”monologisk” debatt som förs i form av resonemang.131 Vill jag fokusera på den 
postmoderna utmaningens teoretiska dimensioner; om jag vill undersöka om, och framförallt hur 
postmodernism teoretiskt påverkat historievetenskapen, är doktorsavhandlingar därför ett bra val. 
   Att en avhandling är lämplig att använda om man vill ta pulsen på en disciplin i förändring beror 
också på att den, något som Aronsson påvisar, ligger i ett spänningsfält mellan nytt och gammalt. 
Avhandlingsgenren tillåter inga radikala introduktioner av nya perspektiv utan måste harmonisera 
med tidigare forskningstraditioner, men samtidigt ska doktoranden presentera något nytt och peka 
framåt.132 Är  syftet  att  undersöka  hur  och  i  vilken  utsträckning  ett  nytt  teoretiskt  perspektiv 
fortplantat sig och blivit en del i en tidigare tradition av historieskrivning verkar det återigen som 
om avhandlingar kan vara passande. För att försöka förklara ytterligare: Hade jag sökt efter det allra 
första eller det mest radikala användandet av postmodernistisk teori hade jag fått välja ett annat 
källmaterial, men när jag nu intresserar mig för om och hur postmodernism (i vilken utsträckning 
eller form det nu än må vara) blivit en legitim del av historievetenskapen torde avhandlingar vara ett  
passande material.
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Källkritik
En invändning mot att använda avhandlingar som källmaterial är att det bara är en del av det som 
produceras inom historievetenskapen och att resultatet därför inte kan anses vara representativ för 
historievetenskapen  som  sådan.  Visst  är  det  så.  Mitt  försvar  är  dock  att  doktoranderna  är 
historievetenskapens nästa generation av historiker, och då jag begagnar ett förändringsperspektiv 
finner jag det motiverat att fokusera på dem som (förhoppningsvis) är dess framtid.  Detta är inte 
alls det samma som att säga att gamla hundar inte kan lära sig att sitta. Inte heller att kunna sitta 
med  nödvändighet  är  något  eftersträvsamt,  utan  bara  det  att  om  jag  vill  undersöka  hur 
historievetenskapen genom påverkan av postmodernistiska teorier har förändrats är ett bra val de 
som utgör dess fortsatta aktörer. Det ger om inte en klar bild så åtminstone en fingervisning om vart 
den svenska historieforskningen är på väg. 

Metod
Metoden  kommer  att  vara  textanalys  i  vilken  jag  undersöker  hur  avhandlingarnas  teoretiska 
utgångspunkter svarar mot den definition av postmodernism som jag har ställt upp. Vilka begrepp 
används och, framför allt, hur definieras de? Det tåls att poängtera hur viktigt det senare är. Jag 
kommer inte, för att avgöra i vilken utsträckning något är postmodernistiskt, undersöka hur ofta de 
begrepp som för Joan Scott är centrala förkommer - analysen skulle då bli allt för statisk – utan det 
väsentliga är i vilken omfattning innebörden av Scotts begrepp som återfinns. Sagt på ett annat sätt: 
Eftersom ord och begrepp har en förmåga att skifta i betydelse är det betydelse jag kommer att 
koncentrerar mig på. Scott menade ju också precis detta: att ord och begrepp fått nya innebörder då 
de börjat användas inom historievetenskapen. 
   Genom denna metod kommer avhandlingarnas teoretiska utgångspunkter, med avseende på i 
vilken utsträckning de anammat postmodernistisk teori, att synliggöras. Det finns emellertid en brist 
med denna metod. Eftersom jag endast uppehåller mig vid avhandlingarnas teorikonstruktion är det 
endast  det  jag  kan  uttala  mig  om.  Missförstå  mig  rätt.  Mitt  syfte  är att  undersöka  hur  den 
postmoderna  utmaningen  teoretiskt  påverkat  den  svenska  historievetenskapen,  detta  har  inte 
ändrats. Men det finns en möjlighet att det föreligger en skillnad mellan vad som i teoriavsnitten  
sägs, och vad som sedan görs. För att tackla detta problem skulle jag kunna undersöka just detta: 
om en historiker genom hela sin  framställning är  sina vetenskapsteoretiska grunder  trogen. Jag 
skulle kunna göra stickprov för att se om ett eventuellt anammande i sista hand bara är i teorin. 
Tyvärr finns det inte tillräckligt med utrymme för detta utan jag får nöja mig med att ha konstaterat  
att så kan vara fallet och förlika mig med att jag endast kan uttala mig om vad som sägs, och inte 
om vad som faktiskt görs. ”Praktiken” i titeln Postmodernistisk teori i praktiken? syftar således bara 
till  att  jag  fokuserar  på  de  praktiserande  historikerna,  inte  till  hur  historikerna  i  sin  praktiska 
forskning använt postmodernistisk teori. 

Avgränsningar
Undersökningen  är  tidsmässigt  avgränsad  till  1985-2008  där  startpunkten  förklaras  av  att  den 
postmodernistiska kritiken av historievetenskapen intensifierades i början av 1980-talet och började 
påverka svensk historieforskning kring 1990. Börjar jag undersökningen 1985 täcks detta ökande 
inflytande  in.  Att  jag  sträcker  mig  ända  fram  till  2008  har  flera  förklaringar.  Eftersom 
avhandlingsgenren inte tillåter några radikala introduktioner av nya perspektiv måste anammandet 
av  de  postmodernistiska  teorierna  ske  gradvis  genom  små  förskjutningar.  Med  en  lång 
undersökningsperiod bör det  bli  lättare att  upptäcka dessa.  Ett  annat skäl  till  att  sätta  slutet  på 
undersökningen  långt  fram  är  att  med  en  avhandling  följer  en  viss  fördröjning.  En 
doktorsavhandling tar ungefär fyra år att skriva, inte sällan något längre, vilket betyder att intressen 



för nya perspektiv, områden, etc. visar sig med viss förskjutning. En alltför tidig slutpunkt skulle 
inte  ta  hänsyn till  detta.  En sista  förklaring är  att  jag helt  enkelt  är  intresserad  av  hur  dagens 
historieforskning teoretiskt tar sig uttryck. 
   Mellan  1985 och 2008 har  det  i  Sverige  givits  ut  556 doktorsavhandlingar  i  historia.133 En 
genomgång av alla dessa är av uppenbara skäl inte möjlig utan en avgränsning måste göras. För att 
få ner undersökningsmaterialet till en behandlingsbar volym beskär jag det på tre sätt. För det första 
kommer  jag  att  uppehålla  mig  vid  avhandlingarnas  inledningar  och  teoriavsnitt.  Att  analysera 
avhandlingarna från pärm till pärm är med hänvisning till mitt syfte inte nödvändigt. Eftersom att 
jag söker efter de teoretiska utgångspunkterna begränsar jag mig till att leta där jag kan förvänta 
mig att hitta dem.
   För det andra kommer jag endast att analysera avhandlingar som begagnar ett genus- och/eller 
idé-  och  kulturhistoriskt  perspektiv.  Denna  avgränsning  motiveras  av  att  då  jag  vill  ser  hur 
implementeringen av postmodernistiskt tankegods tagit sig uttryck, kan det vara klokt att söka inom 
de områden där den kan tänkas återfinnas. Som vi redan har konstaterat har feministisk forskning 
med dess teorier  kring genus varit  en drivande kraft  i  de förändringar som historievetenskapen 
under de senaste decennierna upplevt, och ett område inom vilket intresset för kultur, diskurser och 
språk – hur detta skapar och begränsar vår uppfattning om hur världen är sammansatt – har fått 
särskilt utrymme, är idé- och kulturhistoria. Med andra ord, finns postmodernism inte inom dessa 
perspektiv  finns  den  förmodligen  inte  alls.  I  Dokhist  -  Bibliografisk  databas  över  svenska  
doktorsavhandlingar i historia har samtliga avhandlingar som godkänts inom historia klassificerats, 
bland annat med avseende på utifrån vilka perspektiv de är författade och vilka sakområden de 
berör. Det är på denna klassificering jag kommer att luta mig. 
   För det tredje kommer jag att göra tidsmässiga nedslag: ett 1985-1988, ett 1995-1998 och ett 
2005-2008. Även om det optimala vore att undersöka alla år mellan 1985 och 2008 så kan dessa tre 
nedslag ändå visa på om och hur anammandet av postmodernistisk teori över tid har förändrats. Vad 
gäller den sista perioden måste dock ytterligare en begränsning göras, för under denna period visar 
det sig att antalet avhandlingar som antingen begagnar ett genusperspektiv eller orienterar sig kring 
idé- och kulturhistoria i sådan utsträckning har växt, både i absoluta och relativa tal, att omfånget 
blivit för stort för att kunna omslutas.134 Därför kommer jag att välja sex avhandlingar från varje år 
inom den berörda perioden, tre med genusperspektiv och tre som är idé- och kulturorienterade. 
Urvalet  av dessa är slumpmässigt i den bemärkelsen att det är tillgången på dem som styr. Jag 
kommer  i  Dokhist  söka på  avhandlingar  som har  ett  genus-  och/eller  idé-  och  kulturhistoriskt 
perspektiv och utifrån den lista som dokhist sammanställer kommer jag med början uppifrån att ta 
de avhandlingar som finns tillgängliga tills jag har det antal avhandlingar som jag ovan angav. Även 
om alltså  inte  alla avhandlingar  med genus-  eller  idé-  och  kulturhistoriskt  perspektiv utkomna 
mellan 2005 och 2008 kommer att  analyseras,  bör  ändå trender  och trendförskjutningar  kunna 
skönjas.  Med  dessa  avgränsningar  gjorda  har  jag  inledningar  och  teoriavsnitt  att  analysera  i 
sammanlagt 60 avhandlingar. 135 

7. Undersökning

133 DokHist Bibliografisk databas över svenska doktorsavhandlingar i historia (www.dokhist.se)
134 Mellan år 1985 och 1988 utgör avhandlingar med genusperspektiv 11 % av sammanlagt 55, mellan år 1995 och 

1998, 13 % av 84, och under den sista perioden 16 % av 118. Motsvarande siffror för avhandlingar som klassificeras  
som idé- och kulturhistoriska är 16 %, 15 % och 31 %. 

135 Under perioden 1985-1988 gavs det ut 6 avhandlingar med genusperspektiv och 9 som orienterade sig kring idé- 
och kulturhistoria. En avhandling återfinns i båda dessa kategorier vilket sammanlagt ger 14 avhandlingar.  1995-
1998 är motsvarande siffror 11, 13 och 2, vilket ger 22 avhandlingar. Med 6 avhandlingar från varje år under  
perioden 2005-2008, vilket innebär 24 avhandlingar, blir det sammanlagda antalet avhandlingar för dessa tre 
perioder 60 stycken. På grund av bristande tillgång till några av avhandlingarna, främst bland dem som givits ut 
under 2008, blir det sammanlagda antalet tillsist 55 stycken. 



De frågor som ställs i uppsatsen är alltså hur anammandet av den postmoderna utmaningen med 
avseende på dess teoretiska dimensioner har tagit sig uttryck inom historievetenskapen, och hur 
detta anammande övertid eventuellt har förändrats. Jag ska se hur avhandlingar med genus och/eller 
idé- och kulturhistoriskt perspektiv – deras inledningar och teoriavsnitt – svarar mot den definition 
av postmodernism som jag genom en teorianalys av Joan W. Scott har konstruerat.  

1985-1988 ”Det finns inte ett begrepp som inte kan tolkas olika, ingen verklighet alla kan enas  
om.”136

Under denna period är utförliga teoretiska diskussioner och resonemang tämligen sällsynta, och när 
de överhuvudtaget förs är de oftast ämnesspecifika.137 Det finns dock ett fåtal tillfällen när lampan 
som ska indikera att postmodernism är att finnas blinkar till.  Svagt, men ändock.  
   I  Kvinnosyn och kvinnopolitik (vilken också är  den avhandling som under den här  perioden 
innehåller den mest omfattande teoridiskussionen) tar Christina Carlsson avstånd från synsätt som 
innehåller  ahistoriska  element  och  understryker  istället  föränderlighet,138 och  som  vi  sett  i 
definitionerna av begreppen ovan är föränderlighet och historicitet en gemensam nämnare. Vidare 
menar  hon  att  kategorier  inte  får  ses  som  homogena  grupper  utan  att  det  inom  dessa  finns 
motsättningar  och  att  deras  uttryck  är  beroende  av  tid  och  rum.139 Således  problematiseras 
kategorierna och skillnaderna mellan individerna inom dessa lyfts fram. I linje med att de inte finns 
någon ahistorisk mening menar Carlsson att det inte bara finns en verklighet, utan den kan skildras 
på många olika sätt och ges olika mening.140 Detta berörs även i Likhet eller särart - harmoni eller  
konflikt?  där  Anne  Marie  Berggren  diskuterar  problemen  med  objektivitet  och  objektiv 
kunskapsproduktion. Hon menar att det inte finns någon ”arkimedisk punkt” att i sin forskning utgå 
ifrån, ”[d]et finns inte ett begrepp som inte kan tolkas olika, ingen verklighet alla kan enas om.”141 

En ytterligare röst i denna kör är Bernt Ralfnert som i Kvinnoprästdebatten i Sverige i perspektivet  
kyrka-stat menar att historia går att skriva på en rad olika sätt, och med hänvisningar till  Jean-
Francois  Lyotard  (och  dennes  misstroende  mot  huvudberättelser)  finner  han  det  lockande  att 
applicera ett annat perspektiv än det gängse på sitt ämne.142 Det finns enligt Ralfnert alltså inte en 
verklighet eller  en mening, utan beroende på vilket perspektiv man anlägger framträder en viss 
verklighet eller får något en särskild innebörd.143

   Åter till Anne Marie Berggren. Analogt med att mening inte är något absolut utan skapas genom 
ett kontrasterande och ett förkastande och undertryckande av möjliga alternativ, hävdar hon att de 
värderingarna som följer med manligt och kvinnligt är godtyckliga och i sista hand inte bygger på 
fakta, utan på övertygelser. Vidare konstaterar hon bistert att de kulturellt betingade skillnaderna 
mellan kvinnor och män inte kommer att försvinna, utan ”[k]ategoriseringen i kvinnor och män och 
föreställningen om dessa kategorier kommer att leva kvar.”144 Här kan kopplingar göras till att det är 

136 Berggren, Anne Marie (1987) Likhet eller särart - harmoni eller konflikt?: en analys av kvinnorörelsens idéer med  
utgångspunkt i utvecklingen i USA under 1960- och 70-talet  s. 12

137 Se t.ex. Florin, Christina (1987) Kampen om katedern: feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den  
svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 s. 25f. och Kaijser, Arne (1986) Stadens ljus: etableringen av de första  
svenska gasverken s. 13ff.

138 Carlsson, Christina (1986) Kvinnosyn och kvinnopolitik : en studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 s. 17, 28
139 Ibid s. 16f., 28f.
140 Ibid. s. 20
141 Berggren  s. 12
142 Ralfnert, Bernt (1988) Kvinnoprästdebatten i Sverige i perspektivet kyrka-stat s. 9f. 
143 Även Michael Lindgren och Anders Berge tangerar en sådan diskussion men gör det i så liten utsträckning att jag  

väljer att inte lyfta fram dem mer än i en not.  Lindgren, Michael (1987) Glory and failure: the difference engines of  
Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz s. 14 och Berge, Anders (1987) Sakkunskap och  
politisk rationalitet: den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939 s. 15

144 Berggren (1987) s. 22



skillnader som skapar kategorierna - skillnader vilka är diskursivt skapade. 
   Jag vill återigen understryka att de på intet vis går att lägga blåpapper mellan Scotts begrepp och 
det jag fört fram ovan, utan vad det är frågan om är mer eller mindre tydliga steg i postmodernistisk 
riktning. 
   
1995-1998 ”Språket uttrycker alltså mening och intentioner, men skapar dem också.”145

Under den här perioden är teoridiskussionerna något mer omfattande. Likaså finner jag mer som är 
kongruent med Scotts teoriansats, och ett begrepp som har vunnit mark är diskurs även om det inte 
alltid definieras så väl.146 När några mer ingående definitionsförsök görs hänvisas det, precis som 
Scott gjorde, till Michael Foucault och de olika definitionerna är tämligen lika, både varandra och 
Scotts.  Med  ”diskurs”  avses  sättet  att  tala  på  inom  ett  begränsat  område.  Den  är  de  allmänt  
accepterade värderingarna och meningarna som styr och begränsar vad aktörerna inom ett område 
kan tänka och säga. Det finns begrepp, uttryck, metaforer som aktörerna på en viss arena måste 
anpassa sig till för att bli förstådda och accepterade. Precis som Scott gjorde poängteras det att det  
existerar olika diskurser samtidigt vilka det emellan kan råda konflikter, och att det hela tiden pågår 
en  kamp  om  vilken  eller  vilka  diskurser  som  ska  ha  företräde;  en  strävan  efter  att  uppnå 
tolkningsprimat  genom att  styra  den  uppsättning  diskurser  som används.  Den  diskurs  som för 
tillfället har hegemonisk status utmanas alltså ständigt och måste därför hela tiden försvaras för att 
upprätthållas.  Vad  som ytterliggare  sägs  och  också  kan  föras  tillbaka  till  Scotts  definition  av 
individen, är att även om den är begränsad av diskursen är den inte helt determinerad av den, och 
detta just genom att diskurser hela tiden ifrågasätts, omprövas och förändras.147 
   Genom och jämte diskussionen kring diskursbegreppet kommer författarna ovan även in på andra 
begrepp som svarar mot Scotts. Till exempel menas det att det inte finns någon objektiv kunskap, 
mening eller sanning, utan det är funktioner av makt. I linje med detta sätter Birgitta Jordansson 
också citationstecken kring ”verklighet”  eftersom hon tvivlar  på att  det  är  möjligt  att  objektivt 
spegla någon sådan.148 Det relativa i kunskap poängterar också John Svidén. Han menar att den 
historiska kunskapen är relativ eftersom historikern är, genom ideologier och diskurser, fången i sin 
egen samtid. Det finns en skillnad mellan historia och det förflutna där kunskapen om det förflutna 
(dvs. historien) skapas inom, och därför färgas av, olika skolor.149

    Att det inte finns några existentiella kategorier eller identiteter utan att det är något som hela tiden  
skapas  och tillskrivs  individer  diskuteras  också.  Den diskussionen följer  ju  automatisk  med de 
avhandlingar som har ett genusperspektiv eftersom ett sådant implicerar att kategorierna man och 
kvinna är sociala konstruktioner vilka hela tiden produceras och reproduceras, inte något fast och 
beständigt.  Det talas till exempel om att det är föreställningarna och politiken om och kring könen 

145 Melkersson, Martin (1997) Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på statens roll  
mellan stormaktstiden och 1800-talet s. 20f. 

146 I Synd och skam: ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880  pratar Marie Lindstedt Cronberg om föränderliga 
strukturer, kontexter eller diskurser som yttryck för såväl synliga som osynliga ramar vilka omger människor och styr  
och begränsar deras handlande och tänkande i tiden. Lindstedt Cronberg, Marie (1997)Synd och skam: ogifta mödrar på  
svensk landsbygd 1680-1880  s. 25, 27f. Se även Blomberg, Eva (1995)  Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och  
syndikalister - Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 s. 32 och Svidén, John (1996) Industrialisering och  
förändrad miljöpåverkan. Råvaruflöden samt svavel- och kvicksilverutsläpp vid bruk i norra Kalmar län 1655-1920 s. 
10
147 Jordansson, Birgitta (1998) Den goda människan från Göteborg: genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga  
samhällets framväxt  s. 15ff., Hägerdal, Hans (1996)  Väst om öst: kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-
talen s. 4, Melkersson (1997) s. 20, Linnér, Björn-Ola (1998) The world household: Georg Borgström and the postwar  
population-resource crisis  s. 22 Andersson, Gudrun (1998)  Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi  
under 1600- och 1700-tal s. 23, 30
148 Jordansson (1998) s. 12, 15f., Hägerdal (1996) s. 4ff., Linnér (1998) s. 23, Andersson (1998) s. 23
149 Svidén (1996) s. 11f.



som skapar dem, de existerar inte innan. Uppmärksam riktas mot hur män och kvinnor, begränsade 
av de diskurser de ingår i, konstruerar sina ideal och identiteter – identiteter som alltså är beroende 
av tid och rum.150 Just vid dem som begagnar ett genusperspektiv ska jag uppehålla mig ytterligare, 
för dessa kan nämligen delas in i dem som explicit tar avstånd från Yvonne Hirdmans genussystem 
och de som inte gör det.  Varför är  då detta intressant? Jo, för att  argumenten som används då  
Hirdman kritiseras har en klangbotten i det som var kärnan i Joan Scotts teoribygge: föränderlighet 
och historicitet.  Hirdmans genusteori innefattar förvisso föreställningen om att kategorierna man 
och kvinna hela tiden skapas, men systemkaraktären i teorin gör att den är ahistorisk, vilket vissa 
alltså vänder sig ifrån. Eva Blomberg menar att den genusformande processen måste analyseras i 
sin historiska kontext och tycker därför att Hirdmans genussystem och de principer den bärs upp av 
är allt för tvingande på den historiska verkligheten.151  Gudrun Andersson fyller i. ”Resultatet blir 
givet på förhand och analysen reduceras till att fylla modellen med empiriskt innehåll. Man hamnar 
i ett cirkelresonemang, där det som ska demonstreras samtidigt är en förutsättning för analysen.”152 

Även Hanne Sanders vill undvika att vara ahistorisk och söker till skillnad från tidigare forskning 
efter en mer historisk användning av de begrepp som används inom hennes forskningsområde.153

   Vidare är Joan Scotts syn på språk som något mer en bara ord - det är även bärare och skapare av 
mening - något som återfinns i en del av avhandlingarna.  Martin Melkersson menar att språket inte 
bara är ett instrument med vilket tankar och intentioner kan uttryckas neutralt, utan det bestämmer 
också, genom språkliga konventioner om vad som kan och inte kan sägas eller skrivas, vilka tankar 
som kan tänkas. Han skriver: ”Språket uttrycker alltså mening och intentioner, men skapar dem 
också.”154 Birgitta  Jordansson  är  inne  på  detsamma när  hon menar  att  själva  formuleringen  av 
verkligheten  är  en  del  av  den.155 Även  Carl  Holmberg  understryker  språkets  konstituerande 
egenskaper, och Björn- Ola Linnér anser att naturen är socialt konstruerad i den bemärkelsen att 
förståelsen av den sker genom språket, vilket är socialt konstruerat. Det vill säga, språket ger oss 
och formar  naturen.156 En diskussion kring  språk för  även Gudrun Andersson.  Hon tar  upp att 
poststrukturalister så som Joan Scott har kritiserats för att lägga för stor vikt vid språket och inte 
beakta andra mer verkliga förhållanden.157 Andersson själv placerar sig mitt emellan. Hon anser att 
kritiken till viss del är befogad eftersom risken finns att tonvikten på språket och diskursen innebär 
ett förutbestämt resultat på samma sätt som de teorier Scott har kritiserat. Skillnaden är bara att hos 
Scott är genus förankrat i språket istället för i biologin eller i de materiella tillgångarna. Dock är inte  
språket  mindre verkligt än t ex ekonomiska förhållanden, och en fokusering på diskurs eller text 
behöver inte ersätta eller utesluta andra arbetssätt.158  Senare säger Andersson att en norm måste 
fyllas med praxis för att fortsätta vara norm; att en struktur som inte är handlingsgenererande inte 
längre är en struktur.159 Som jag förstår Andersson måste språket kopplas till praktiker för att det ska 

150 Lindstedt Cronberg (1997) s. 9, 26, 30f., Jordansson (1998) s. 14f., Blomberg (1995) s. 22, Sörensen, Thomas 
(1998) Det blänkande eländet: en bok om kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö s. 13

151 Blomberg (1995) s. 32 Se även Nilsson, Bengt (1996) Kvinnor i statens tjänst - från biträden till tjänstemän: en 
aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och kamp under 1900-talets  
första hälft s. 38 Bengt Nilsson menar att Yvonne Hirdmans genussystem befinner sig på en alltför för hög 
generaliseringsnivå och blir därför ahistorisk. 

152 Andersson (1998) s. 28
153 Sanders, Hanne (1995) Bondevaekkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige  

1820-1850 s. 15, 19
154 Melkersson (1997) s. 20f. 
155 Jordansson (1998) s. 17f. 
156 Holmberg, Carl (1998) Längtan till landet. Civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska 

debatt s. 31f. och Linnér (1998) s. 19 
157 Om kritiken är befogad eller ej låter jag här vara osagt.
158 Andersson (1998) s. 24
159 Ibid. s. 30



bli intressant att fokusera på, och det väsentliga är att språket inte ensamt skapar dessa praktiker. 
Andra faktorer, så som materiella, spelar också in. Verkligheten konstrueras och är beroende av mer 
än bara språket. 
   När Joan Scott behandlade språkbegreppet jämförde hon studiet av språk och studiet av genus och 
hon förde ett resonemang om ett dubbelt konstruerande: Samhället och diskurserna skapar olika 
kategorier (där man och kvinna är ett exempel), men samtidigt får dessa kategorier ligga till grund 
för  förståelsen  av  hur  samhället  organiseras.  Det  vill  säga,  precis  som  språket  konstituerar 
verkligheten för oss ligger genus till  grund för hur vi förstår den. Detta är något som några av 
doktoranderna har som utgångspunkt. Eva Blomberg ska analysera hur genus skapar mening åt 
medlemmarna  i  en  gruvarbetarorganisation  och  Birgitta  Jordansson  ska  fokusera  på  relationen 
mellan  samhällsorganisering  och  genus  eftersom  hon  anser  att  genus  inte  bara  handlar  om 
relationen mellan könen, utan det strukturerar också samhällslivet och de verksamheter som ingår i 
detta.160  
   Ovan har jag visat på vad som i avhandlingarna under perioden 1995-1998 kan föras tillbaka till 
Joan  Scotts  teoretiska  utgångspunkter.  Något  som  är  intressant  och  också  indikerar  att 
postmodernism,  poststrukturalism  och  relativism  har  fått  ökat  inflytande  är  att  uttryckliga 
avståndstaganden  från  alltför  radikala  former  av  dessa  ismer  tas.  Författare  som  omfamnar 
diskursbegreppet, pratar om språkets konstituerande karaktär och menar att all kunskap är relativ 
säger också att de till skillnad från poststrukturalister inte vill avfärda kategorin kvinnan som en ren 
konstruktion, att konstruktioner i sista hand vilar på en materiell bas, och att spåren av det förflutna 
inte kan tolkas hur som helst.161 

2005-2008  ”våra erfarenheter  är  beroende av tillgängliga identitetskategorier och med dessa  
diskursivt konstruerade erfarenheter som underlag artikulerar vi åter och åter igen idéerna om  
vilka vi är eller vill vara”162

Att  det  inte  finns  någon sann eller  objektiv  kunskap är  det  flera  som under  den  här  perioden 
behandlar.  Istället  för  att  relateras  till  sanning  och  objektivitet  ses  kunskap  som  något  tätt 
sammanbundet med makt. Christina Jansson t ex, menar att det hela tiden finns en strid om vad som 
får  räknas  som  kunskap  och  vem  som  kan  betraktas  som  expert  inom  ett  område,  dvs.  att 
kunskapsprocesser  är  processer  fyllda  av  makt  och  maktkamper.163 Sara  Edenheim  betonar 
detsamma.  Hon  vill  mena  att  kunskapsproduktion  har  sin  grund  i,  och  också  ger  upphov  till, 
maktkamper  och  tolkningskonflikter.164 Kunskap  är  alltså  inte  mer  eller  mindre  sann,  utan  en 
funktion av makt. Vidare har Yulia Gradskova ett kritiskt förhållningssätt gentemot kunskap som tas 
för given och hon ser kopplingar mellan kunskap och sociala processer. Det finns ingen självklar 
eller given kunskap utan den är beroende, påverkad och skapad av en specifik social kontext.165

   Tätt  angränsade till  resonemang om sann och objektiv kunskap är diskussioner om sanning, 
objektivitet och verklighet, och även sådana förs i tongångar som harmoniserar med Scott.  Den 
redan nämnda Sara Edenheim utgår med hänvisningar till  Michel Foucault  från en genealogisk 

160 Blomberg (1995) s. 32, Jordansson (1998) s. 13 Se även Andersson (1998) s. 25
161 Lindstedt Cronberg (1997) s. 30, Linnér (1998) s. 19, Svidén (1996) s. 11
162 Holgersson (2005) s. 53
163 Jansson, Christina (2008) Maktfyllda möten i medicinska rum. Debatt, kunskap och praktik i svensk  

förlossningsvård 1960-1985 s. 15f. 
164 Edenheim, Sara (2005) Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi s. 42, 49 

För fler sammankopplingar mellan kunskap och makt se Gustafsson, Tommy (2007) En fiende till civilisationen.  
Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet s. 23 och Seifarth, 
Sofia (2007) Råd i radion. Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968 s. 25 

165 Gradskova, Yulia (2007) Soviet People with Female Bodies. Performing beauty and maternity in Soviet Russia in  
the mid 1930-1960  s. 32 För ytterligare en diskussion om hur kunskap är knutet till tid och rum se Hansen, Anna 
(2006) Ordnade hushåll. Genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet s. 40



historiedefinition vilken består av tre delar där den första delen innebär ett ifrågasättande av historia 
som ett minne. Varje nutid kan använda utvalda delar av det förflutna för att uppnå ett visst mål och 
därför finns det inte några oproblematiska kausala förhållanden då de snarare är efterkonstruktioner 
för att kunna legitimera en viss handling i den egna samtiden. Det går alltså inte att objektivt studera 
det förflutna utan varje nutid skapar sitt förflutna utifrån sin specifika kontext. Den tredje delen av 
en genealogi (jag återkommer till den andra delen nedan) innebär ett offrande av sanningsanspråket 
eftersom det anses att sanningen ändå alltid är konstruerad; den är skapad.166 Ett övergivande av 
sanningsanspråket, åtminstone en degradering av det, syns även i Fredrik Perssons framställning. 
När  han  diskuterar historieproduktion  menar  han  att  den  måste  vila  på  en  känd,  rimlig  och 
accepterad berättelse för att kunna fungera meningsskapande.167 Det primära för historieproduktion 
är  alltså  inte  att  frambringa  sanningen  om  det  förflutna,  utan  att  skapa  mening.  Också  Yulia 
Gradskova  rör  sig  bort  ifrån  sanning  och  objektivitet.  Hon  använder  sig  i  sin  avhandling  av 
muntliga källor och skriver att tidigare har muntlig historia kritiserats på grund av dess avsaknad av 
sanning och objektivitet men i takt med att konstruktivism, hermeutik och poststrukturalism har 
vunnit mark har dessa argument försvagats. Ett argument för oralhistoria å sin sida, som Gradskova 
för fram, är att den ger ett annat perspektiv på ”verkligheten” än de traditionella arkiven gör.168 

Sanning och objektivitet är alltså varken drivkraften eller målet, utan det är att presentera ett nytt 
perspektiv på verkligheten – en verklighet som är beroende just av olika perspektiv och därför kläs 
med citationstecken. 

   Det  finns  fler  som uppehåller  sig  vid  verklighet.  Ulrika  Holgersson  säger  (även  hon  med 
Foucault) att verkligheten inte är något som objektivt finns utan den skapas diskursivt. Därför är 
forskarens uppgift inte att se hur verkligheten ser ut utan hur den skapas.169 
   Att det inte finns några existentiella kategorier eller identiteter utan att de är något som skapas  
följer,  vilket jag varit  inne på tidigare,  automatiskt med ett  genusperspektiv -  det  är  den givna 
grundförutsättningen. I En fiende till civilisationen t ex, ska Tommy Gustafsson med utgångspunkt i 
filmmediet och filmkulturen synliggöra den sociala och kulturella konstruktionen av mannen, och i 
Ordnade hushåll läggs fokus på könsskapande processer inom hushållet.170 Ytterliggare ett exempel 
hittar vi om vi återgår till den andra delen i Sara Edenheims genealogiska historiedefinition.  Denna 
del  innebär  ett  upplösande  av  identiteter;  en  syn  på  identiteter  som  skapade  genom 
efterkonstruerade samband och likheter.171  Kategorierna man och kvinna är alltså ingenting som är, 
utan de konstrueras hela tiden socialt och kulturellt. 
   Också bland idé- och kulturhistorikerna finns det de som historiserar identiteter och kategorier. 
Henrik  Edgrens  syfte  med  Publicitet  för  medborgsmannavett är  att  studera  hur  den  svenska 
nationella identiteten konstruerades och uttrycktes under början av 1800-talet,  och i sin bok om 
skånsk historieproduktion vänder sig Fredrik Persson ifrån en determinerad och metafysisk historia 
och  förstår  enheter  och  identiteter  som  konstruktioner  baserade  bland  annat  på  aktiv 
historieanvändning.172  

166 Edenheim (2005) s. 14f. 
167 Persson, Fredrik (2008) Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865-2000  s. 16
168 Gradskova (2007) s. 33, 35
169 Holgersson, Ulrika (2005) Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början  

av 1900-talet  s. 45 För fler diskussioner om övergivandet av en objektiv kunskapssyn, hur historien är beroende av 
den kontext den skrivs i, att verkligheten är relativ, och att historias främsta uppgift är att vara meningsskapande se 
Sturfelt, Lina (2008) Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld s. 16, Seifarth (2007) s. 28, 
Wiklund, Martin (2006) I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna  
Sverige mellan 1960 och 1990 s. 25, 43, 46, Arvidsson, Ann-Sofie (2007) Makten och döden. Stat och kyrka möter  
svenska efterlevande under ett långt 1700-tal s. 36

170 Gustavsson (2007) s. 23, Hansen (2006) s. 15
171 Edenheim (2005) s. 14f.
172 Edgren, Henrik (2005) Publicitet för medborgsmannavett. Det nationellt svenska i Stockholmstidningar 1810-1831  



  Liksom i den föregående perioden finns det bland dem som begagnar ett genusperspektiv de som 
vänder  sig  bort  ifrån  Yvonne  Hirdmans  genussystem,  och  de  gör  de  med  samma  argument  - 
systemet är ahistoriskt och determinerande. Samme Tommy Gustafsson som ovan menar att genom 
de två fasta principerna för konstruktionen av genus blir resultatet fastställt innan undersökningen. 
Med Joan Scott vill han istället betona det historiskt föränderliga i genus. Det unika och avvikelser i 
maktstrukturer  genom  exemplets  makt  kan  visa  hur  förändring  är  möjligt,  men  då  måste 
genusrelationerna  undersökas  empiriskt  och  inte,  som  Hirdman  gör,  i  förväg  bestämma  dem 
teoretiskt.173 
   Synen på ett subjekt eller en individ som något diskursivt skapat men ändå inte helt determinerat, 
är det en knapp handfull författare som berör, åtminstone kommer rätt nära. Lina Sturfelt för ett 
resonemang där hon säger att människan tänker genom berättelsen. Det innebär emellertid inte att 
individen är berättelsens fånge; att hon är determinerad, för det finns nämligen inga berättelser som 
vi inte kan reflektera över, ifrågasätta, eller omtolka.  Vilka berättelser som upplevs som rimliga 
förändras och de är avhängiga specifik tid och kontext. De är alltså inte bara maktstrukturer och 
tvångströjor  utan  innehåller  även möjligheter  och  är  nödvändiga  -  utan  berättelser  kan  vi  inte 
reflektera.174 Sara Edenheim skriver att varje individ kämpar med sin subjektifiering men att detta 
sker helt utifrån vad som räknas som ett subjekt.175  Något liknande menar Ulrika Holgersson. I ett 
resonemang om klassidentitet säger hon med hänvisning till Scott att för att en människa ska kunna 
forma en klassidentitet måste det finnas diskursiva möjligheter, dvs. åtkomliga representationer med 
vars hjälp hon kan strukturera sina erfarenheter i klasstermer. Skapande av oss själva; våra, som 
Holgersson  kallar  det,  subjektspositioner,  är  alltså  beroende  av  de  identitetskategorier  som 
diskursen har att erbjuda, men hon betonar också stark möjligheten att förhandla om och påverka 
diskursens utformning.176 Individen har således en aktiv roll i skapandet av sig själv, men diskursen 
styr och begränsar valmöjligheterna.177

   Något som är iögonfallande är att under den här perioden har diskurs blivit ordet på, om inte allas, 
så  åtminstone  majoritetens  läppar.  Det  verkar  dock  ha  blivit  så  pass  vedertaget  att  några  mer 
ingående definitioner av det knappt syns till, utan det används tämligen oreflekterat.178 Ett undantag 
är Yulia Gradskova som med Foucault definierar diskurs som regler och praktiker som producerar 
meningsfulla utsagor. Det vill säga utsagor om hur saker och ting hänger ihop, vad som är normalt 
osv. Vidare säger hon att olika diskurser skiljer sig ifrån varandra; att de har olika logiker, och att de 
olika diskurserna är frukten av kampen om mening.179 Någon som också uppehåller sig vid diskurs 
lite längre är Sara Edenheim och hennes syn på begreppet påminner om Gradskovas. Diskurser är 
producerande  och  en  viss  diskurs  producerar  och  konstituerar  en  viss  sorts  kunskap,  en  viss 
uppsättning möjligheter för individen, en viss sorts ”normalitet” osv.  Mellan olika diskurser råder 
det kamp om tolkningsföreträde. En specifik kontext försöker producera ett visst subjekt eftersom 
detta subjekt är en förutsättning för att diskursen skall reproduceras.180 Gradskovas och Edenheims 

s. 13, Persson (2008) s. 12
173 Gustafsson (2007) s. 14 Se även Andersson, Catharina (2006) Kloster och aristokrati. Nunnor, munkar och gåvor i  

det svenska samhället till 1300-talets mitt. s. 43ff.  Kärnan i Scotts teorikonstruktion, föränderlighet och historicitet 
syns inte bara då avståndstaganden från Yvonne Hirdman tas. Till exempel kritiserar Henrik Edgren en av Jurgen  
Habermas teorier för att tendera till att vara ohistorisk och reduktionistisk. Edgren (2005) s. 39f. 
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175 Edenheim (2005) s. 45
176 Holgersson (2005) s. 51, 53
177 Se även Gradskova (2007) s. 30
178 Se t ex Jansson (2008) s. 22, Mahdi, Hauwa (2006) Gender and citizenship. Hausa Women's Political Identity from  

the Caliphate to the Protectorate  s. 5, 7, Grundberg, Malin (2005) Ceremoniernas makt. Maktöverföring och genus  
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diskurs  svarar  alltså  relativt  väl  mot  Scotts  definition av  begreppet:  De är  dominanta  mönster, 
ramverk och ideologier vilka är producerande och konstituerande till sin karaktär. Dessa diskurser 
är föränderliga och de förändras genom kampen om tolkningsföreträde.181 
   För Joan Scott är språk mer än bara ord. Det innefattar hela system av mening och kunskap och 
påverkar hur vi ser på och organiserar livet och världen. Det är också kontextbundet.  Detta är något 
som väldigt få diskuterar, åtminstone direkt.182 Dock är det ett antal som med sina utgångspunkter 
indirekt kan kopplas till Scotts definition av språk. När hon behandlade språkbegreppet förde Scott 
(som sagt) ett resonemang om ett dubbelriktat konstruerande och exemplifierade med det för henne 
givna exemplet genus. Det är inte bara något som konstrueras socialt och kulturellt, det får sedan 
också  ligga  till  grund  för  hur  vi  organiserar  samhället.  Kategorierna  man  och  kvinna  och  de 
betydelser vi lägger i dem, och inte minst relationerna mellan dessa, får ligga till grund för hur vi 
förstår och förklarar företeelser i vår omgivning. Språket förmedlar sålunda inte bara verkligheten, 
det skapar och konstituerar den. Det här är det alltså flera som har anammat. Anna Hansen har i sin 
avhandling fokus på normer och menar att dessa både påverkar och påverkas av föreställningen om 
skillnaderna mellan kvinnor och män; att det är dubbelriktat.183 I Kloster och aristokrati undersöks 
hur klosterväsendet påverkade relationerna mellan kvinnor men det poängteras också att just kön 
var en grundläggande princip när det medeltida samhället organiserades, och i Ceremoniernas makt 
vill Malin Grundberg mena att genus låg till grund för organiseringen av maktrelationerna under 
1500- och 1600-talen.184 
   Någon som ändå stannar till vid språk lite extra är Ulrika Holgersson.185 Holgerssons ståndpunkt 
är att de definitioner vi använder är avgörande för vår syn på människan och hennes omgivning, och 
att erfarenheter är något som uppstår i samma ögonblick som det konstrueras och formas i språket. 
Dock vill hon hävda att erfarenheter och identiteter inte måste vara fastlåsta och strukturberoende 
för att de är på den språkliga nivån de tar gestalt, tvärtom kan de vara komplexa och unika.186 Dessa 
ståndpunkter  påminner  således  starkt  om  Scotts  syn  på  språk  och  hur  det  konstituerar  och 
organiserar världen.
   Liksom med språkbegreppet är  det  få  som har  en mer ingående diskussion om mening och 
betydelser - att det inte finns någon ahistorisk mening utan att det är något som skapas genom ett 
kontrasterande och ett förkastande av möjliga alternativ. Dock tangerar Christina Jansson detta när 
hon  menar  att  betydelser  är  något  som på  olika  sätt  förändras  och  förskjuts.187 Likaså  Ulrika 
Holgersson. Med Jacques Derrida ser hon mening som något skiftande och flytande. Hon använder 
ordet ”kontingent” – tänkbart, men inte nödvändigt. En diskurs utgör sedan ett försök att frysa eller 
fixera en viss mening och om detta görs framgångsrikt kommer diskursen till sist att uppfattas som 
naturlig och självklar – som objektiv, och just detta var ju Scott inne på. 
   Vad Jansson och Holgersson utelämnar är hur de olika betydelserna skapas. Någon som kommer 
närmare detta är Sara Edenheim. Hon menar att en viss diskurs försöker producera vissa subjekt.  

181 Även Ulrika Holgersson för en mer omfattande diskussion om diskursbegreppet som i många bemärkelser svarar  
mot Scotts definition. Dock är Holgerssons definition, med hänvisning till Ernesto Laclau och Chantal Mouffe , 
vidare än Scotts (och Foucaults). Enligt dem ska hela det sociala rummet ses som en diskurs, diskurser kan även 
vara materiella. Holgersson (2005) s. 50ff.

182 Yulia Gradskova vidrör denna diskussion men inte i någon större utsträckning. Gradskova (2007) s. 32
183 Hansen (2006) s. 14
184 Andersson (2006) s. 19, 42, Grundberg (2005) 25f. Se även Gradskova (2007) s. 29
185 Precis som Gudrun Andersson för hon fram att poststrukturalister så som Joan Scott har kritiserats för att de lägger 

alltför stor vikt vid språket.  När Scott har vänt sig ifrån synen på en människas erfarenheter som speglingar av 
materiella förhållanden har hon vridit sig för lång och reducerat erfarenheterna till speglingar av språket istället.  
Människorna låses fast i språkliga system och det finns inget utrymme eller plats där de kan tänka på annat sätt eller  
hämta kraft att bryta sig loss. Holgersson (2005) s. 48

186 Ibid. s. 48f. 
187 Jansson (2008) s. 23



Vidare,  med Judith Butlers  heterosexuella  matris  visar  hon att  det  oönskade i  en diskurs  är  en 
förutsättning  för  en  diskurs  ska  kunna  reproduceras.  Detta  ger  att  för  att  ett  visst  subjekt  ska 
produceras krävs det att det direkt eller indirekt förhålls till sin motsats.188 Det vill säga, subjekt 
skapas genom att ställas mot oönskade alternativ; genom kontrasterande och förkastande, och vi ser 
analogier med Scott. 
   Den enda i  hela  källmaterialet  som behandlar  och  problematiserar  erfarenhet  i  någon större 
utsträckning  är  den  redan  ganska  flitigt  förekommande  Ulrika  Holgersson,  och  hennes  syn  på 
erfarenhet har jag redan snuddat vid då jag åskådliggjorde hennes förhållningssätt till språket och i 
avsnittet  om hur individen förhåller  sig till  diskursen.  Holgersson ser erfarenhet  som något  tätt 
sammanflätat  med  identitet.  Hon  skriver  att  ”våra  erfarenheter  är  beroende  av  tillgängliga 
identitetskategorier och med dessa diskursivt konstruerade erfarenheter som underlag artikulerar vi 
åter och åter igen idéerna om vilka vi är eller vill vara”.189 Erfarenheter är sålunda något diskursivt 
konstruerat och Holgersson menar att erfarenheter uppstår i samma ögonblick som det konstrueras 
och formas i språket.190 Precis som för Scott är erfarenheter för Holgersson alltså inte något som en 
individ  har,  utan  de  skapas  diskursivt  genom  språket.  Och  det  är  genom  dessa  språkligt 
konstruerade erfarenheter subjektet blir en identitet. 
   Precis som i den föregående perioden finns det de som mer eller mindre tydligt tar avstånd från 
allt för radikala former av postmodernism, poststrukturalism och relativism, vilket alltså också visar 
att dessa ismer i någon form är en del av historievetenskapen.  Christina Jansson t.ex., vill mena att 
det faktiskt finns en verklighet, den existerar. Dock understryker hon att den skulle kunna vara en 
annan. Hon säger också att kroppar (hennes fokus ligger bl.a. på produktionen av kunskaper om den 
gravida och födande kroppen och fostret) inte bara produceras genom språket utan även materiellt 
och genom praktiker.  ”Språkets bilder och metaforer  i samverkan med artefakter, teknik och rum 
betyder något för vilka sanningar som skapas och räknas för verkliga och riktiga”, skriver hon.191 

Genom detta tar hon avstånd från det många postmodernister har kritiserats för - att sätta språket 
ensamt  på  tronen.  Lina  Sturfelt  går  i  Eldens  återsken  emot  Hayden  White  som  menar  att 
föreställningen om att verkligheten i sig skulle ha en mening och en riktning är chimär, och att 
berättelsen  i  första  hand  är  en  framställningsform  som  läggs  över  en  ursprungligen  kaotisk 
verklighet. Sturfelt vill istället mena att berättelsen inte går att skilja från verkligheten eftersom den 
är ett uttryck för hur människor måste uppfatta sig själva, som tidsbundna. I stället för att skapa 
ordning i ett kaos talar berättelsen till och artikulerar en redan existerande förnarrativ identitet. Den 
är  alltså  ingen efterhandskonstruktion  utan  en  oskiljbar  del  av  mänskligt  handlande och därför 
grundläggande i vår förståelse av det.192  Det vill säga, till skillnad från White anser Sturfelt att det 
finns en koppling mellan berättelse och verklighet som inte är godtycklig. 
   Ett  sista  exempel  på  ett  restriktivt  förhållningssätt  gentemot  alltför  radikala  former  av 
postmodernism, poststrukturalism och relativism utgör  Martin Wiklund när  han  I  det  modernas  
landskap jämför vad han kallar  perspektivism med en objektiv kunskapssyn.  Han motsätter  sig 
historien med stort H och vill hellre prata om olika berättelser om det moderna Sverige (vilket alltså 
är det avhandlingen behandlar). Han går också emot en objektivistisk kunskapssyn eftersom den 
inte kan hantera värderingar och mening. Dock menar han att perspektivism inte heller kan hantera 
frågor om moral och värderingar eftersom de alltid kommer undan med ”utifrån mitt perspektiv” 
och han skriver: ”Relativistisk perspektivism är inte dogmatismens motsats utan dess janusansikte 
och medför att frågor om giltighet eller rimlighet avgörs med styrka, våld eller makt. Det är priset  

188 Edenheim (2005) s. 
189 Holgersson (2005) s. 53
190 Ibid. s. 48f.
191 Jansson (2008) s. 13, 21ff.  Citat s. 23, min kursivering.
192 Sturfelt (2008) s. 15



för att ta farväl till strävan efter det förnuftiga.”193 Det Wiklund vill behålla är alltså förnuftet och 
han tycker att vetenskap ska formuleras som en strävan efter en så förnuftig kunskap som möjligt. 
För att återkomma till de olika berättelserna om det moderna Sverige: även om det finns olika så är 
det inte godtyckligt vilken som är mest representativ, utan berättelser kan vara mer eller mindre 
rimliga. Vidare säger han att historiska objekt i viss mening formas i efterhand, och att uttolkarens 
framtidsförväntningar och förståelse av nutiden  har betydelse  för dennes bedömning av vad som 
utgör det väsentliga i det förflutna.194 När Wiklund vänder objektivismen ryggen går han alltså inte 
hela vägen över åt andra hållet, han stannar halvvägs. Han behåller förnuftet – ett, som jag förstår 
det, essistentiellt förnuft – som grund för vetenskapen. Han säger att det finns olika berättelser men 
det går också att avgöra graden av rimlighet de olika berättelserna emellan. Slutligen, nutiden och 
uttolkaren formar inte det förflutna precis som den vill, bara i viss utsträckning.  

Sammanfattning av undersökningen 
Utbrett är uppfattningen att det inte finns någon objektiv kunskap, sanning eller mening även om 
djupet  på  diskussionerna  om  det  skiftar.  Oaktat  detta,  dessa  är  istället,  hävdas  det,  ofta  med 
hänvisningar till Michel Foucault, funktioner av makt och utslag av maktkamper.195 I linje med att 
det inte finns någon objektiv kunskap, sanning, mening, och också verklighet, har att undersöka hur 
dessa skapats vunnit mark. Ansatsen är inte heller helt sällan att lyfta fram ett annat perspektiv för 
att nyansera, problematisera och kritisera den gängse bilden av det förflutna; av ”verkligheten”. Det 
menades också att historieforskningens uppgift inte var att frambringa sanning om det förflutna utan  
just  att  fungera  meningsskapande;  att  genom  att  för  en  samtid  presentera  en  känd  och  rimlig 
berättelse sätta in den i ett förståeligt sammanhang. 
   Att kategorier och identiteter är socialt och kulturellt konstruerade är det som av givna skäl har 
störst spridning. Detta följer ju automatiskt med ett genusperspektiv. Det som säger lite mer är att 
flera understryker vikten av att inte låsa hur dessa skapas vid universellt gällande logiker. De vill, i 
samklang  med  kärnan  i  Scotts  teoriansats,  inte  fjättra  kategorier  som  man  och  kvinna  - 
konstruerandet av dessa - vid tvingande system utan poängterar det historiska och det historiskt 
specifika. Och just att ta avstånd från ahistoriska teorier och förklaringsmodeller, oavsett om det är 
relaterat till genus eller inte, och istället omfamna det historiska tycker jag mig se vara tämligen 
vanligt. 
   Något som kan kopplas till skapandet av kategorier och identiteter är diskussionen Scott förde om 
det dubbla konstituerandet. Det innebar att samtidigt som samhället socialt och kulturellt skapar 
olika kategorier får dessa kategorier - förhållandet och skillnaderna mellan dessa - ligga till grund 
för  hur  vi  förklarar  och  organiserar  samhället.  Detta  är  något  som  har  anammats.  Ett  flertal 
undersöker hur genus har fått ge mening och strukturerat fenomen och företeelser i samhället. 
   Något som verkligen har anammats är diskursbegreppet, och flera av doktorandernas definitioner 
av det kommer nära Scotts. Det är emellertid också ett antal som använder det utan att definiera det.  
   Att explicit hävda, eller i någon vidare utsträckning uppehålla sig vid, att subjektet och individen 
är skapad men inte helt determinerad av diskursen är det inte många som gör, men det förekommer.  
Detsamma  gäller  ingående  diskussioner  om  hur  mening  skapas.  Lika  utförliga  och  ingående 
resonemang om språket som Scott  förde är inte heller  så vanligt förekommande,  det gör också 
endast  ett  par. Men det  är  flera,  om än hastigt,  som ändock poängterar språkets konstituerande 
karaktär - att det inte bara återger ett förflutet eller en verklighet, utan formar och skapar det och 
den. Det som är mest frånvarande av Scotts begrepp, så som hon definierar det, är erfarenheter. 

193 Wiklund (2006) s. 36
194 Ibid. s. 22, 32, 46
195 Jag slås också just av hur många av avhandlingarna som i någon bemärkelse har ett maktperspektiv. Ett uppslag till 

fortsatta studier är därför att undersöka hur maktperspektivets etablerande inom historievetenskapen har fortlöpt.



Endast en för liknande resonemang som Scott.

8. Diskussion och slutsatser
Med undersökningen gjord, vad svarar jag på frågan:  Hur har anammandet av den postmoderna 
utmaningens  teoretiska  dimensioner,  i  svensk  historievetenskap,  sett  ut? Hur,  och  i  vilken  
omfattning  har  postmodernistisk  teori  implementerats? Vid  en  första  anblick  ser  det  ut  som 
postmodernistisk teori haft ett stort genomslag i svensk historievetenskap sedan 1985 och framåt 
eftersom det har gått åt åtta sidor att visa upp det som i avhandlingar svarade mot Scotts teoriansats, 
dvs. den uppsättning begrepp som tillsammans utgjorde min definition av postmodernism. Det finns 
emellertid ett par saker som talar emot denna alltför snabba och ytliga slutsats. 
   För det första behöver inte allt jag tagit upp med nödvändighet komma från postmodernistiskt 
håll, ty att svära sig fri från ahistoriska teorier eller sätta citationstecken kring verklighet kan en 
historiker göra utan att  nota till  Scott eller Foucault.  Uppfattningen att det inte finns någon allt 
igenom objektiv historieforskning kan härledas till annat än postmodernism. Men icke desto mindre 
ska detta vara med eftersom det de facto finner genklang i postmodernistisk teori. 
   För det andra, och det här är viktigt, för att Scotts teorikonstruktion skulle kunna stå behövdes de 
olika delarna sammanfogas på en och samma gång; de olika begreppen kunde inte förstås fullt ut  
om de inte relaterades till det andra; det fanns ingen första sten som hon sedan byggde vidare på. 
Det här får till följd att för att kunna hävda att någon i full utsträckning har tagit till sig ett av Scotts 
begrepp behöver alla Scotts begrepp förekomma i dennes teoribygge. För att hårdra det: antingen 
har någon anammat postmodernistisk teori, eller så har den inte gjort det. Detta betyder att det inte 
är så enkelt som att säga: ”hon använder diskursbegreppet – hon är postmodernist”, för omgärdas 
inte ”diskurs” med en diskussion om språket, erfarenheter, kategorier och identiteter osv., når hon 
inte ända fram (i neutral bemärkelse). Med andra ord, bara för att en doktorand använder en eller ett  
par begrepp som liknar Scotts går det inte hävda att postmodernism i utslagen fjäderdräkt har landat 
och slagit sig ner i historievetenskapen. Snarare har den, för att passa in, (ur ett pro-postmodernism 
perspektiv) vingklippts och plockats. Jag vill bara för att var tydlig understryka att jag inte betraktar 
detta som ett icke-resultat. Snarare visar det just på karaktärsdragen i anammandet. Att det är ett 
slags ”russin ur kakan” anammande.
   I undersökningsmaterialet finns det emellertid också de (t ex Gudrun Andersson, Sara Edenheim, 
Yulia Gradskova, och Ulrika Holgersson) som kommer väldigt nära många av Scotts definitioner, 
och således hela hennes teoriansats. De diskuterar och problematiserar diskurs, språk, kategorier 
och identiteter, subjekt och individ, och i ett fall (Ulrika Holgersson) erfarenhet. Mellan dem som 
förekommer i undersökningen finns det alltså en spännvidd. Det går att historisera kategorier och 
identiteter,  avobjektifiera  kunskap  osv,  utan  att  vara  bokstavstroende  postmodernist.  Både en 
modernist och en som i många bemärkelser använder sig av postmodernistisk teori kan använda 
diskursbegreppet. Det viktiga är hur det definieras och vad det kompletteras med, och det finns de 
som ”bara” och utan att närmare definierar det, använder begreppet, genom vilket det till viss del 
avladdas på sin relativiserande innebörd. Sedan finns det de som jämte en utförlig definition av 
diskurs för en ingående diskussion om hur erfarenheterna uppstår i samma stund som de konstrueras 
i språket. På frågan hur anammandet av den postmoderna utmaningens teoretiska dimensioner har 
sett ut finns det således inte något enkelt eller entydigt svar. Detta betyder emellertid inte att det inte 
går att dra några slutsatser alls, och om jag ännu lite till får hålla mig kvar vid diskursbegreppet ska 
jag visa på några poänger. 
   Det finns alltså, precis som det gör med Scotts teorikonstruktion generellt, en spännvidd mellan 
de som använder diskursbegreppet, och just anammandet av diskursbegreppet tycker jag på ett bra 
sätt visar hur anammandet av postmodernistisk teori har tagit sig uttryck i stort.  Vissa använder 
diskurs efter att utförligt  och med hänvisningar till  Foucault  definierat  det.  Andra använder det 



tämligen obehandlat.  Hos vissa återfinns  flera  begrepp just  så som Scott  definierat  dem medan 
andra – de flesta - enbart uppehåller sig vid ett eller ett par ut av dem. Oavsett om och hur utförligt 
det  definieras  tycker  jag  att  ett  användande  av  diskursbegreppet  ändå  indikerar  ett  steg  i 
postmodernistisk riktning. Att personen som begagnar det i alla fall implicit vill säga att mycket av 
det vi tar för givet och betraktar som objektivt i själva verket är producerat - diskursivt producerat, 
beroende  av  tid  och  rum.  Annars  skulle  han  eller  hon  inte  valt  ett  så  (åtminstone  initialt) 
relativistiskt laddat begrepp överhuvudtaget. Med samma logik: även om en doktorand inte med 
hela foten tar avstamp i Scotts teorikonstruktion, utan bara definierar ett par begrepp så som hon 
gör, innebär det ändå att något som tidigare var fast hamnat i gungning. Och utifrån resonemanget 
om  att  ett  begagnande  av  diskursbegreppet  signalerar  relativism:  att  just  diskurs  fått  så  stort 
genomslag är en tydlig indikator på att historievetenskapen (åtminstone genus och idé- och kultur 
historia) glidit i relativistisk riktning. 
   Kvalitativt  sett  vill  jag  hävda  att  det  är  fråga  om ett  nära  nog  fullkomligt  anammande  av 
postmodernistisk teori, för som jag visade ovan är det några historiker vars vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter  mycket  väl  stämmer  överens  med  Scotts.  Och eftersom att  en  vetenskap,  med 
samma logik som att en kedja inte är starkare än dess svagaste länk, är lika ”radikal”196 som dess 
mest radikala forskare har svensk historievetenskap därför inte bara glidit, utan med ett stort kliv, 
gått i postmodernistiskt riktning. Det som dock skiljer är att de som uppehåller sig vid språk inte 
vill  ge  det  samma  upphöjda  status  som  Scott  gör  -  att  det  ensamt konstruerar  världen  och 
verkligheten.  Det  de vill  göra är  att  lägga till  praktiker och/eller  komplettera  med en materiell 
dimension. Språket har förvisso fått en upphöjd status – det ses inte bara som ett transportmedel för 
kunskap om verkligheten – men det är emellertid bara  en av flera delar i en verklighetsskapande 
process.  Så  återigen,  postmodernism  har  inte,  utan  att  först  modifierats,  blivit  en  del  av 
historievetenskapen, vilket alltså var precis vad Scott hävdade. 
   Hur  ser  det  då  ut  om jag  lägger  ett  förändringsperspektiv  på  det?  Hur  har  det  teoretiska  
anammandet över tid förändrats? Det jag framför allt tycker mig se och som knyter an till det förra 
stycket är att anammandet kvalitativt sett blir mer och mer fullständigt; forskningen blir mer och 
mer ”radikal”. Det var också det jag försökte illustrera med de citat (”Det finns inte ett begrepp som  
inte kan tolkas olika, ingen verklighet alla kan enas om.”, ”Språket uttrycker alltså mening och  
intentioner,  men  skapar  dem  också.”  och  ”våra  erfarenheter  är  beroende  av  tillgängliga  
identitetskategorier och med dessa diskursivt konstruerade erfarenheter som underlag artikulerar  
vi åter och åter igen idéerna om vilka vi är eller vill vara”) som fick utgöra titlar på de olika 
tidsperioderna. Det som svarar mot Scotts teoretiska utgångspunkter under 1980-talet är framför allt 
ett ganska odefinierat avståndstagande från en objektiv verklighet och ahistoricitet. På 90-talet blir 
diskussionerna om kunskap, mening och sanning som något som kopplat till makt allt utförligare, 
genus ses som något  som ligger till  grund för  hur vi  organiserar samhället,  och språket  får en 
konstruerande dimension. Utöver detta förs under sista perioden ingående resonemang om att våra 
erfarenheter är diskursivt konstruerande och språket ses ha en vital roll i skapandet av verkligheten. 
Därav hävdar jag att postmodernism i större och större utsträckning, dvs. mer och mer fullständigt, 
har anammats inom den svenska historievetenskapen. 
   Parallellt med denna process har postmodernismen också blivit mer och mer utspädd. Vad jag 
menar är att om begrepp som ingår i definitionen av postmodernism plockas ut och används enskilt 
och därmed tappar sin ursprungliga definition, devalveras även postmodernism i viss bemärkelse. 
Låt  mig  ännu en gång exemplifiera  med diskursbegreppet.  Historievetenskapen är  en  eklektisk 
vetenskap och ”diskurs” har plockats upp för att användas inom en rad olika områden, och eftersom 
det  är  en  del  av  definitionen  av  postmodernism  har  postmodernismen  urlakats  i  takt  med  att 
diskursbegreppet har spridits.

196 I brist på bättre ord använder jag ”radikal”.



   Hur svarar då mina resultat mot den tidigare forskningen? Om vi börjar med Richard Evans. Han 
menade att många övergivit sökande efter sanning, tron på objektivitet och att det går att frambringa 
en vetenskaplig bild av det förflutna. I många bemärkelser får jag ge honom rätt. Från och med den 
andra  perioden  (1995-98)  är  uppfattningen  att  det  inte  existerar  någon  objektiv  kunskap  eller 
sanning tämligen utbredd. Dessa storheter ses i stället ofta som funktioner av makt och målet är inte 
att nå dem utan sökljuset riktas istället på hur de skapas. Däremot går det fortfarande att projicera en 
vetenskaplig bild av det förflutna. Dock har vad detta innebär omdefinierats. 
   Georg Iggers menade att vid den teoretiska delen av utmaningen var det främst teoretiker och 
filosofer som uppehöll sig. Detta tycker jag inte stämmer överens med mitt resultat. Främst under 
den sista  perioden (men också den andra) finns det, vilket jag vid flera tillfällen varit  inne på, 
doktorander som definierar många av de begrepp som Scott använder på liknande sätt som hon gör, 
och  därmed  kommer  nära  en  postmodernistisk  teoriansats.  Därmed  bekräftar  jag  istället  Peter 
Aronssons tes att bara för ett det saknas en frodig debatt om postmodernism behöver inte det betyda 
att ett inflytande saknas. Att det inom den svenska historievetenskapen har etablerats en praktisk 
postmodernism får  av  mig  stöd  och  den  grova  schematisering  han  hade  gjort  har  de  facto  en 
vetenskapsteoretisk  grund.  När  Aronsson  diskuterade  detta  menade  han  just  att  ett  utslag  av 
inflytandet  var  att  det  inte  längre  fanns  en  gemensam vetenskapsteoretisk  grund.  Vidare  att 
tyngdpunkten på teoriers förklarande kapacitet till förmån för dess explorativa hade minskat vilket 
innebar  att  den intersubjektiva  prövbarheten  uteblivit.  Diskussionen kring alternativa  tolkningar 
blev inte lika angelägen när ambitionen att nå fram till ett nytt perspektiv ökade. Detta kan jag 
förvisso hålla med om, men argumenterandet för sina teorier har inte helt uteblivit. Skillnaden är att 
i stället för att den specifika teorin försvaras, försvaras de vetenskapsteoretiska grunderna. När det 
inte finns en gemensam vetenskapsteoretisk grund är det just dessa som de resoneras kring.
   Åter till Iggers. Honom kan jag bara ge rätt om jag utgår från ”allt eller inget”-perspektivet, dvs. 
att antingen anammar någon den postmodernistiska teorikonstruktionen helt eller så gör den det inte 
alls. Men jag vill hävda, och jag tycker jag kan visa på, att det finns intressanta nyanser värda att ta 
hänsyn till som gör att det argumentet faller. Med det också Iggers slutsats. 
   Michel  Roberts  hade  registrerat  att  postmodernism  hade  haft  inflytande  men  ansåg  att 
anammandet av det  hade skett  en aning huvudlöst.  Ur ett  pro-postmodernism perspektiv är jag 
beredd  att  hålla  med.  Eftersom  det  inte  är  frågan  om  ett  fullständigt  anammande  går  det  att 
argumentera för att de som använder t ex diskursbegreppet utanför sitt ursprungliga sammanhang 
har missförstått vad det egentligen implicerar. Att diskurs och de teorier eller förklaringsmodeller 
som det har förts samman med i själva verket är vetenskapsteoretiskt oförenliga. Det går å andra  
sidan att hävda att de, just på vetenskapsteoretiska grunder, hade väldigt goda skäl att inte med hull 
och hår svälja den postmodernistiska teorin. Jag är framme vid en brännande punkt. För om nu en  
historiker fullkomligt skulle anamma Scotts teoriansats skulle allt förvandlas till text. Om språket är 
det  enda  som  konstituerar  verkligheten  försvinner  avståndet  helt  mellan  historikern  och  det 
förflutna, och därigenom också historievetenskapen. Men genom att, och ibland nästan med minsta 
möjliga marginal, låta verkligheten ha kvar en bas i praktiker eller i något materiellt kan gränsen 
mellan nu och då uppehållas; historievetenskapen fortsätta existera. 
   Geoff Eley menade att det förvisso hade skett förändringar, men samhällsvetenskapligt inriktade 
historiker hade inte upphört att existera och de språkinriktade forskarna hade fortfarande kvar gamla  
verktyg i sin verktygslåda. Även detta tycker jag mig kunna bekräfta. Tvivelsutan har betonandet av 
det relativa och historiskt specifika ökat. Historikern är än mer uppmärksam på att det förflutna inte 
utan att påverka det och på ett sätt skapa det, går att studera. Men detta har skett genom att vissa 
element i den postmodernistiska teorin har inlemmats – inlemmats och förenats med tidigare teorier 
och metoder, inte genom att postmodernism ”i sin rena form” har anammats. För att exemplifiera, 
den språkliga dimensionen av konstruerandet av verkligheten är inte den enda, utan den existerar 



jämte och tillsammans med andra.  
   Vidare  tyckte  Eley  att  något  som  karaktäriserade  perioden  från  1980-talet  och  framåt  var 
självreflektion,  och  Richard  Evans  medgav  att  även  om  den  i  grunden  var  förkastlig  så  har 
postmodernismen bidragit  till  att  historiker i  större  utsträckning än tidigare blivit  medvetna om 
begränsningarna i de metoder de använder för fånga det förflutna. Detta visar sig i mitt material 
bl.a. genom att flera anser att en historiker måste vara medveten om att varje samtid skapar sitt 
förflutna, och att vissa understryker att det perspektiv de utgår ifrån bara är ett perspektiv bland 
många andra.
   Sammanfattningsvis bekräftar resultatet av denna studie den tidigare forskningen. Men det som 
skiljer mig från den är att jag faktiskt fyller de ganska allmänna och generella beskrivningarna av 
historievetenskapen och den postmoderna utmaningen med empiri. Jag konkretiserar det inflytande 
Aronsson med svepande drag flaggade för. Han menade att, jag visar på hur. Detta är mitt viktigaste 
bidrag.
   Om jag backar några steg och försöker se på detta från ett längre avstånd, vad ser jag då? Vad 
säger mitt resultat sett ur ett större perspektiv? Jag ska nu fullfölja min analys av den postmoderna 
utmaningen utifrån den modifierade paradigmteorin.
  Scotts teorikonstruktion menar jag uppfyller de väsentliga egenskaperna för att vara ett paradigm. 
Den uppkom, som sagt, ur ett missnöje med den befintliga historievetenskapen, och just eftersom 
det  fanns  ett  utbrett  missnöje  hade  den  möjlighet  att  attrahera  anhängare  iväg  från  tidigare 
forskningsmetoder. Den erbjöd en utväg från den samhällsvetenskapligt inriktade forskningen som 
många menade hade nått sina gränser och inte kunde behandla problem vilka mer och mer framstod 
som uppenbara.  Dessutom,  med  sin  inriktning  på  språket  öppnades  ett  helt  nytt  fält  upp;  den 
genererade  nya  problem för  historiker  att  ta  sig  an.  Ett  exempel  på  detta  är  att  tidigare  hade 
historievetenskapen  inriktat  sig  på  att  åskådliggöra  och  förklara  det  förflutna.  Med 
postmodernismen försköts sökljuset ett steg och hur historievetenskapen skapade det förflutna blev 
föremål för studier. Det pekades på att historikern genom språket både skapade kategorierna och 
identiteterna som han eller hon objektivt trodde sig studera, och erfarenheterna dessa hade. Närmare 
bestämt skapades en oändligt stor forskningsyta för om allt var historiskt specifikt, kunde allt ur ett  
historiskt  perspektiv  studeras.  I  den  bemärkelsen  kom  inte  postmodernismen  alls  med 
historievetenskapens dödsbud utan istället gav den historikerna oändligt med arbete. Även om den 
inte alls vilar på samma vetenskapsteoretiska grunder påminner också därför postmodernismen i 
någon mån om historismen, och vissa har kallat den just ”the new historism”. Pendeln har med 
andra ord svängt tillbaka. Om än med högre, dvs. ”radikalare”, höjd.
   Har då det Scottska paradigmet genererat någon normalvetenskap? Kanske inte i strikt Kuhnsk 
mening eftersom det inte är frågan om ett fullständigt anammande. Men det är ändå tydligt att en ny 
inriktning  har  skapats där  fokus är  på hur  vi  språkligt  och  diskursivt  skapar  vår  värld.  På hur 
kategorier och skillnaderna mellan dessa – kategorier och skillnader vi själva socialt och kulturellt 
har konstruerat - får ligga till grund för hur vi förstår och organiserar vår omgivning. Vad jag menar 
är att det går att konstatera ett tydligt inflytande från postmodernismen - ett inflytande som vrider 
till och ändrar sökljuset, och därigenom också förändrar historievetenskapen i stort. Eller rättare 
sagt, breddar den. Pendeln svänger fram och tillbaka och historievetenskap är allt som befinner sig 
mellan dess yttersta vändpunkter. Det paradigm Scotts teoriansats utgör har inte helt ersatt tidigare, 
och framför allt inte alla, paradigm eller skolor inom historievetenskapen. Även om filosofer och 
teoretiker i debatten om historievetenskapen och postmodernismen har hävdat att postmodernistisk 
historieskrivning  är  den  enda  möjliga  historieskrivningen  har  den  blivit  en  bland  flera  andra 
inriktningar. Dock är det inte en inriktning som existerar avskilt utan den påverkar och sätter de 
andra  i  gungning.  Inflytandet  från  postmodernistiskt  håll  har  inneburit  att  de  kategorier  och 
identiteter  som  tidigare  togs  för  givna  har  problematiserats.  Språk-  och  diskursorienterad 



historieforskning existerar alltså inom och jämte arbetar- social- politisk (osv.) historia, och det är 
lockande  att  använda  den  klassiska  ”tes  –  antites  –  syntes”.  På  1960-  och  70-talen  var  den 
samhällsvetenskapligt inriktade historieskrivningen norm med allt vad det innebar. På en debattnivå 
skapade teoretiker och filosofer en antites mot detta – postmodernismen. Praktiserande historiker 
däremot, förenade dessa. Om än i olika utsträckning, om än på olika sätt.
   

9. Sammanfattning
På 1980-talet kom de antaganden historievetenskapen vilade på att i grunden ifrågasättas och detta 
ifrågasättande; denna kritik, har av den historiografiska forskningen fått namnet ”den postmoderna 
utmaningen.” Denna uppsats tog avstamp i två olika bilder av hur historiker sett på utmaningen och 
dess inverkan på historievetenskapen. Å ena sidan kunde det ses som att historievetenskapen genom 
den postmoderna utmaningen hamnade i en djup kris. Att frågan ”Vad är historia?” byttes ut mot om 
det  överhuvudtaget  var  möjligt  att  ägna  sig  åt  historia.  Å  andra  sidan:  Visst  kritiserades 
historievetenskapen men många av de klagomål som restes var främst ett uttryck för en vilja att  
förändra historievetenskapen, inte för att förgöra den. Att stämningen kring postmodernismen ändå 
blivit så hätsk beror på att debatten om den karaktäriserats av heta känslor och frysta positioner. De 
fortsatta  praktikerna  har  varit  betydligt  mer  pragmatiska  och  den  återvändsgränd  som 
historievetenskapen hävdades ha hamnat i var istället bara början på en ny väg, en ny riktning. Att 
överhuvudtaget låta ”den postmoderna utmaningen” representera de förändringar som skedde under 
1980-talet och framåt var att förringa, släta ut och platta till viktiga nyanser. 
   Det var dessa två olika sidor som gav mig mitt övergripande syfte, vilket var att undersöka hur 
mötet mellan postmodernism och svensk historievetenskap egentligen har sett  ut,  och vad detta  
möte har inneburit för historievetenskapen.
   Tidigare  forskning visade  på  att  tre  förhållningssätt  gentemot  den postmoderna kritiken  har 
förekommit.  Ett  nonchalerande av den,  ett  stridsrop emot den, och ett  anammande av den.  Jag 
menade att det som var mest fruktbart att fokusera på var anammandet. Det innebar ett faktiskt möte  
och kunde på ett tämligen direkt sätt visa vad postmodernism har inneburit för historievetenskapen. 
Nästa fråga blev: anammandet av vad? Den postmoderna utmaningen hade flera dimensioner, men 
den som enligt forskningen hade den mest omstörtande kvalitéerna var den teoretiska varför jag 
valde att  uppehålla  mig vid  den.  Detta  eftersom det  var  mellan anammandet  och de teoretiska 
dimensionerna  som den största  spänningen fanns.  Det  vill  säga,  om historikerna  anammade de 
postmodernistiska  teorierna  riskerade  historievetenskapen  som  sådan  att  upphöra.  Dessutom 
lämnade  den  tidigare  forskningen  här  en  lucka.  De  konstaterade  ett  inflytande  från 
postmodernismen men några mer djupgående studier av historieforskningens teoretiska innehåll lös 
fortfarande med sin frånvaro, och det var just denna lucka jag ville täppa till med min uppsats. 
   Härigenom  var  mina  primära  frågeställningar:  Hur  har  anammandet  av  den  postmoderna  
utmaningens teoretiska dimensioner sett ut? Hur och i vilken omfattning har postmodernistisk teori  
i  svensk  historievetenskap  implementerats?,  och  Hur  har  det  teoretiska  anammandet  över  tid  
förändrats?
   Min definition av postmodernism vann jag genom att analysera den feministiska historikern Joan 
W. Scotts teoriansats. Att valet föll på henne motiverades, dels av att feminismen av Geoff Eley 
sågs tätt sammanbunden med de förändringar som historievetenskapen från 1980-talet och framåt 
genomlevde, dels av att Scott ofta fått utgöra exempel på en postmodernistisk historiker. 
   Min empiri utgjordes av avhandlingar med genus och/eller idé- och kulturhistoriskt perspektiv 
och  undersökningen  innebar  att  jag  analyserade  inledningarna  och  teoriavsnitten  i  dessa.  Jag 
undersökte  hur  de  vetenskapsteoretiska  utgångspunkterna  svarade  mot  den  konstruerade 
definitionen av postmodernism. Vad jag kom fram till var att hur anammandet av postmodernism i 
svensk  historievetenskap  har  sett  ut  skiljer  sig.  Mellan  de  som  hade  anammat  element  i 



postmodernistisk teori fanns det en spännvidd. Vissa använde bara ett par begrepp medan andra 
nära  nog  fullständigt  hade  tagit  till  sig  Scotts  teoretiska  ansats.  Utifrån  detta  menade  jag  att 
postmodernismen genom att delar av den hade plockats ut och satts in i ett annat sammanhang hade 
förändrats  och devalverats.  Men också att  det  av postmodernism, kvalitativt  sett,  hade skett  ett 
nästan fullständigt anammande. Det som skiljde var att språket inte gavs samma upphöjda status 
som hos Scott utan att det ansågs vara en del i en verklighetsskapande process; det konstruerade inte 
verkligheten ensamt. På frågan  Hur har det teoretiska anammandet över tid förändrats?  gav jag 
svaret att anammandet blev mer och mer omfattande. Historikerna blev mer och mer ”radikala”.
   Då jag jämförde mitt resultat med tidigare forskning kunde jag konstatera att jag i det stora hela 
bekräftade  den.  Det  som  emellertid  skiljde  var  att  de  menade  att postmodernismen  har  haft 
inflytande på historievetenskapen, jag konkretiserade och visade på hur.
  Då jag  såg  på  historievetenskapen och den postmoderna  utmaningen ur  ett  större  perspektiv 
menade  jag  inte  att  postmodernistisk  historieskrivning  i  Kuhnsk  mening  helt  har  ersatt  andra 
inriktningar utan snarare har en ny inriktning skapats som existerar jämte och inom dessa – en 
inriktning  där  fokus  är  på  hur  vi  språkligt  och  diskursivt  skapar  vår  värld.  Därigenom  har 
forskningsytan för historikerna ökat; historievetenskapen har breddats. Avslutningsvis visade jag på 
att den klassiska ”tes – antites – syntes” kunde göra sig gällande. På 1960- och 70-talen var den 
samhällsvetenskapligt inriktade historieskrivningen norm med allt vad det innebar. På en debattnivå 
skapade teoretiker och filosofer en antites mot detta – postmodernismen. Praktiserande historiker 
däremot, förenade dessa.
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