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1. INLEDNING 

 

Kvinnor, genom historien, har tillskrivits specifika egenskaper som man menar är 

lämpliga för kvinnor; omvårdande, moderlig, tysta, passiva och så vidare. Detta 

tycks även gälla kvinnliga monarker. Dessa egenskaper är inte desamma som 

tillskrivs män och i synnerhet inte manliga monarker. Männen beskrivs som starka, 

intelligenta, huvudrollsinnehavararna genom alla tider och självklara som regerande 

monarker. W.M. Spellman, professor i historia, skriver i sitt kapitel i Political Rhetoric, 

Power, and Renaissance Women om svårigheterna som Mary II mötte i sin sexåriga 

regenttid som drottning i England. Hon skildrades som naiv, politiskt okunnig och 

det menades att ”women should not meddle in government”1.  

Den brittiska författaren och journalisten Rosalind Miles påpekar i Kvinnorna och 

världshistorien att historiker har visat mycket lite intresse för kvinnorna och deras 

historia. Hon ställer sig då frågan att vad är det som händer när männens historia är 

det man koncentrerar sig på och vad är det som går förlorat när kvinnorna gång på 

gång glöms bort i historieskrivningarna? Vad händer med skildringarna om 

kvinnorna när mannen och hans egenskaper används som norm?2 

”Drottning Anna, som var gift med den danska prinsen Jörgen, var ingen stor 

politiker som Vilhelm. Hon hade ett ganska begränsat förstånd, hade svårt att 

uttrycka sig och var osäker i sitt uppträdande. Därtill var hon försvagad av dålig 

hälsa efter 16 havandeskap, som inte hade givit England något ’levnadsdugligt’ 

kungsämne.”3 

Med det citatet börjar Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria, sitt kapitel i 

Kvinnohistoria. Hirdman har länge bedrivit genusforskning. Citatet beskriver en 

                                                 
1
 Carole Levin & Patricia Ann Sullivan (red.), Political rhetoric, power, and Renaissance women, State Univ. of 

New York Press, Albany, 1995, s. 243.  
2
 Miles, Rosalind, Kvinnorna och världshistorien, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1990s. 9. 

3
 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992, s. 9. 
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drottning i 1700-talets England, drottning Anna som regerade åren 1702-1707 i 

England, Skottland, Irland och ett enat Storbritannien från 1704. En ganska stor 

prestation, kan man möjligen tycka men det som författaren till citatet istället har 

koncentrerat sig på är hennes negativa sidor, den dåliga hälsan och drottningens 

oförmåga att ge landet en arvinge. Drottning Anna regerade i England och 

Storbritannien från 1702 till sin död 1714 men istället för att beskriva det ovanliga 

med en kvinna i en regerande position och de positiva egenskaperna skildras hon 

som svag, inte särskilt klok och som en osäker människa. Är det här ett vanligt sätt 

att beskriva kvinnor i maktpositioner? Det var den frågan som väckte min egen 

nyfikenhet för beskrivningarna av regenterna i Europa. Hur såg bilden av kvinnor ut 

och hur förändras den från 1900-talets början till 2000-talet?   

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Yvonne Hirdman menar att historien handlar sällan om kvinnorna i sig utan mer om 

männen och deras systrar, fruar och älskarinnor.4 Historien har sällan gett kvinnorna 

huvudrollerna men mer som passiva birollsinnehavare i en värld som är styrd av 

män.  Kvinnorna beskrevs inte som individer utan trycktes in i en grupp och sällan 

beskrevs en kvinna på något annat sätt än i förhållande till en man. 5  

Syftet med denna uppsats blir att analysera och undersöka hur regenter beskrivs i 

uppslagsverk och om beskrivningarna av de kvinnliga monarkerna skiljer sig från de 

manliga. Mina frågeställningar är: 

1. Vilka manlighets- respektive kvinnlighetsideal kan man utläsa genom en analys 

av uppslagsverken? 

                                                 
4
 Hirdman 1992, s. 9. 

5
 Hirdman 1992, s. 14. 
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2. Med vilka adjektiv beskrivs regerande kungar respektive regerande drottningar i 

valda uppslagsverk? Förändras beskrivningarna och adjektiven som används för att 

beskriva regenterna något från 1920-talet fram till dagens uppslagsverk? 

 

2.1 Val av ämne 

 

Ämnet valdes för att se hur kvinnlighetsideal respektive manlighetsideal har 

förändrats från 1920-talet fram till 2000-talet och om förändringen blir tydlig i 

beskrivningarna av regenterna. Jag menar att det kan vara intressant att se om 

framställningen av de europeiska drottningarna/kejsarinnorna skiljer sig från 

kungarna och vad det i så fall kan bero på. Precis som Karin Tegenborg Falkdalen 

menar, vars avhandling jag beskriver under kapitlet ”Forskningsläge”, är en 

undersökning över kvinnliga monarker relevant med tanke på att våra två nästa 

monarker, som det ser ut nu, blir kvinnor. Denna undersökning grundar sig också i 

min personliga nyfikenhet om hur kvinnliga regenter sågs på och vilka ord som 

användes för att skildra dem.  

 

2.2 Avgränsningar 

 

Jag har valt att undersöka hur åtta drottningar skildras i uppslagsverk och om de 

skildras på ett annorlunda sätt mot de åtta valda kungarna. Jag har avgränsat mig till 

enbart regerande drottningar och kungar i Europa från mitten på 1500-talet fram till 

slutet på 1800-talet. Att jag inte valde regenterna efter 1800-talet var för att 

Uggleupplagan i Nordisk Familjebok som används för att göra denna undersökning 

skrevs i början på 1900-talet och regenterna på senare tid hade alltså inte funnits med 

i den upplagan. Jag har också valt bort de drottningar som enbart var en kungs 

gemål och inte styrde ett rike ensamma. 
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Jag har alltså enbart valt kvinnliga regenter som ensamma har regerat i ett land till 

denna undersökning. Undantaget är Maria Teresia av Österrike som var samregent 

med både sin man och sin son. Dock var hon drottning i närmare 40 år och jag menar 

att i och med det är hon viktig för denna undersökning. Kungarna som jag ska 

undersöka är de som antingen företräder eller efterträder dem valda 

drottningarna/kejsarinnorna. De kvinnliga regenterna som ska undersökas är 

(regeringstid inom parentes): 

Elisabeth I av England (1558-1603) 

Mary Stuart, Queen of Scots (1542-1543) 

Kristina av Sverige (1632–1654) 

Elisabeth av Ryssland (1741-1762) 

Ulrika Eleonora av Sverige (1719-1720) 

Katarina I av Ryssland (1725-1727) blev kejsarinna efter Peter I död 

Maria Teresia av Österrike (samregent 1740–1780) 

Maria av Medici (1610-1617) förmyndarregent för sin son Ludvig XIII 

 

Vid valet av manliga monarker har jag valt att bortse från de kungar som har varit 

väldigt populära och som man således har skrivit mycket om. Jag har försökt att välja 

både kungar och drottningar där textmängden på beskrivningarna har varit 

någorlunda lika. De manliga regenterna som ska undersökas är (regeringstid inom 

parentes): 

 

Oscar I av Sverige och Norge (1844-1859) 

Vilhelm III av Nederländerna (1849–1890) 

Stanisław I Leszczyński av Polen (1704-09 och 1733-36) 

Stanislav II August, den sista kungen av Polsk-litauiska samväldet (1764-1795) 

Fredrik I av Sverige (1718–1720) 

Henrik IV av Frankrike och Navarra (1589-1610, 1572-1610) 
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Kung George II av Storbritannien (1727-1760) 

Ferdinand VII av Spanien (1808 och 1814–33) 

3. KÄLLMATERIAL 

 

Här kommer jag att beskriva det källmaterial som används i denna undersökning. 

Jag valde att använda mig av uppslagsverk dels för uppslagsverk är lättillgängliga 

och finns både som tryckta källor och internetsbaserat, dels att alla regenterna kan 

hittas i en och samma källa. Jag har det dock i åtanke att även texterna i uppslagsverk 

kan vara präglade av sin tid och att undersöka det kommer att vara en del av min 

undersökning. Det finns också en risk att författaren till texterna förmedlar sina egna 

värderingar till läsaren men det är också genom de värderingar jag kommer att 

kunna utläsa ett rådande genusideal som kommer att vara en del av min 

undersökning. 

Två uppslagsverk har använts för att besvara frågeställningarna; Nordisk familjebok 

från 1900-talets början och Nationalencyklopedin från 2000-talet. Det är dessa två 

uppslagsverk som undersökningen kommer att baseras på 

 

3.1 Uppslagsverk 

 

Nordisk familjebok 1904-1926 

 

Nordisk familjebok kom med Uggleupplagan mellan åren 1904 och 1926 och det är i den 

upplagan som jag har samlat empirin till min undersökning.  
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Nationalencyklopedin 

 

För att kunna se om något förändras i beskrivningarna om regenterna valde jag 

Nationalencyklopedin som det andra uppslagsverket att undersöka. Även här valde jag 

det internetbaserade uppslagsverket istället för det tryckta. 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 

Jag utgår ifrån att samhället och synen på kvinnorna i början av 1900-talet speglas i 

beskrivningarna av regenterna i Nordisk familjebok. Jag utgår också ifrån att det har 

skett en förändring av beskrivningar till när Nationalencyklopedin skrevs, precis som 

synen på kvinnan och könens jämlikhet. För att få svar på mina frågeställningar 

behöver jag se till kvinnans roll i historien och valde därför Yvonne Hirdmans texter 

om genus och kvinnohistoria. I nästa delkapitel förklarar jag kort om Hirdmans 

genusteori. 

 

4.1 Yvonne Hirdman om genus- och kvinnohistoria 

 

Vad skrivs det egentligen om kvinnor? Och på vilket sätt beskrivs kvinnorna det 

skrivs om? Hur präglas historien när källorna är skriva av män för män? Hirdman 

frågar sig hur historien präglas av det ena könets överlägsenhet?6 

 

Som jag tidigare nämnde menar Hirdman att kvinnor sällan beskrivs som individer 

utan enbart i förhållande till män. En kvinna innehar ofta en biroll i historien om 

männen, som deras fruar, systrar, älskarinnor och så vidare. Vidare skriver hon om 

                                                 
6
 Hirdman 1992, s. 20. 
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att även drottningar kan beskrivas på samma sätt, som betydelselösa, passiva redskap i 

händerna på historiens verkliga aktörer7, det vill säga männen.  

 

Det hävdades att kvinnor inte passade för att inneha maktpositioner på grund av 

biologi; kvinnans kön styrde hennes tänkande och därmed passade hon inte för 

rollen som makthavare.8 Kvinnor med makt var aldrig en självklarhet, så som det var 

för männen. Det var sällan som en mans rätt till en tron ifrågasattes på samma sätt 

som för kvinnas rätt till en tron. Vare sig hon hade rätten till den genom arv eller 

inte.  Synen på kvinnan har hängt med sedan antiken, där till och med Platon 

menade att kvinnan var lika med halva män och en halv man hade trots det varit mer 

kompetent för maktpositioner än kvinnan. Hirdman menar att en klassisk anklagelse 

från antiken var att kvinnor i själva verket skaffade sig makt på illegitima sätt genom 

förförelse och med hjälp av sitt utseende.9 

 

Kvinnor med makt sågs som något underligt och hörde kanske inte till det normala 

och det menades att kvinnor med makt gjorde världen upp och nervänd. Hirdman citerar 

jakobinen Pierre Chaumette: Skamlösa kvinnor som vill bli man, har inte tagit tillräckligt 

väl hand om er?10 Detta ska han sagt om kvinnorna i en revolutionär klubb i Frankrike 

i slutet på 1700-talet och speglar synen på kvinnor som försöker vara mer än en biroll 

i en värld styrd av män. 

 

4.2 Könsideal 
 

Judith Butler skriver om så kallade genusregeringar igenom vilka vi bekräftar de 

normer, regler och konkreta lagar som finns när vi talar om genus. Norm är den 

standard som påverkar hur och vad vi gör, kanske även vad vi tycker och tänker om 

                                                 
7
 Hirdman 1992, s. 9 

8
 Hirdman 1992, s. 165 

9
 Hirdman 1992, s. 153-155 

10
 Hirdman 1992, s. 162. 
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vissa ting. Butlers menar dock att en norm inte styr våra handlingar. Butler frågar sig 

också vad det innebär att någon är utanför normen; att inte vara riktigt maskulin 

eller riktigt feminin.11. Vi påminns dock om att inte vara riktigt maskulin resp. riktigt 

feminin påverkas utav och kan endast förstås utifrån det normativa, det som vi vet är 

riktigt maskulint och riktigt feminint. 

Medan Butler diskuterar könsnormen i allmänhet har Louise Olga Fradenburg, 

professor i engelska, diskuterat normen i samband med kungligheter och 

tvetydigheten i litteraturen om hur en kvinna och drottning ska vara och bete sig. 

Hon skriver i Women and sovereignty för det första att suveränitet är en produkt av sin 

tid och tidens kulturella förhållanden.12 Hon menar att regenter ofta är en blandning 

av det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga. Vidare menar hon att det finns 

något hon kallar för en fluidity between gender constructs och det är hur regenterna 

aldrig är exklusivt manliga eller kvinnliga, utan flyter mellan genuskonstruktionerna 

och har delar av de båda könens egenskaper.13  

 

4.3 Definitioner av begrepp 
 

För att svara på mina frågeställning behöver jag också fundera på vad vissa begrepp 

innebär i texterna och varför vissa ord används enbart om kvinnor eller enbart om 

männen. Först går jag igenom några av de begrepp och deras betydelser som jag 

kommer att använda i den här uppsatsen. 

 

Genus/kön 

När jag skriver om genus syftar jag till det socialt konstruerade könet, det som 

påverkas av en viss tids förväntningar och föreställningar om hur en kvinna 

                                                 
11

 Butler, Judith, Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens, Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2006 
s. 59 
12

 Åkerman, Susanna & Fradenburg, Louise Olga (red.), Women and sovereignty, Edinburgh Univ. Press, 
Edinburgh, 1992, s. 1. 
13

 Fradenburg, s. 1-2. 
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respektive en man ska bete sig och vad man får göra. Kön är däremot det biologiska 

könet, det som biologiskt gör oss till män och kvinnor. 

 

Vidare finns det adjektiv och andra ord som jag kommer att möta i min analys och 

det är därför viktigt att veta varför vissa ord dyker upp oftare än andra. Negativa ord 

om kvinnor finns det mer av negativa ord om män och Margaretha Svahn menar att 

det beror på fram till för 100 år sen var det oftast män som var uppgiftslämnare till 

uppslagsverk och liknande litteratur. Hon menar också att det finns fler skällsord om 

kvinnor på grund av samma sak.14 

 

5. METOD 

 

I min undersökning har jag valt att söka efter ord och begrepp som kan tänkas vara 

antingen kvinnligt eller manligt laddade. Finns det adjektiv som används enbart om 

kvinnor och adjektiv som används enbart i skildringar om män?  

Undersökningen kommer att göras dels genom en adjektivundersökning för att se 

hur regenterna beskrivs i Nordisk familjebok från 1920-talet och Nationalencyklopedin 

från 2000-talet. I den andra delen av undersökningen väljer jag ut ett antal av 

drottningarna och ett antal av kungarna och jämför dem med varandra för att se om 

det går att utläsa något kvinnlighets- och manlighetsideal. Detta sker genom en 

närläsning av uppslagsverken för att förstå texten och personerna som det skrivs om, 

samtidigt är jag dels intresserad av vad författarna av texterna tänkte och dels vilken 

tid de levde i. 

Jag har bearbetat materialet genom att gå igenom ett uppslagsverk i taget, läst 

texterna flera gånger för att först finna de adjektiv som används om regenterna och 

                                                 
14

 Svahn, Margareta, 'Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen: om skällsord, stereotyper och 

könskonstruktioner', Thule., 1998 (11), s. [33]-42, 1998, s. 53. 
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sedan läst igen för att första se om det går att utläsa något kvinnlighets- och 

manlighetsideal i texterna. 

5.1 Metoddiskussion 
 

Metoden för undersökningen bedömdes relevant för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Dock hade jag kunnat gå längre tillbaka i tiden för att finna mer 

intressanta källor än uppslagsverk. 

 

För en förbättring av undersökningen och resultatets omfattning kunde jag ha valt 

antingen ett tredje uppslagsverk att jämföra med eller ha valt ett annat uppslagsverk 

än Nationalencyklopedin, vars texter var mycket korta. Jag kunde, direkt i början av 

denna kurs, ha vägt nackdelar och fördelar med Nationalencyklopedin istället för att 

hålla fast vid den så som jag gjorde. Undersökningen tappade lite av sin jämförande 

funktion, som ju var meningen, och blev istället mer av en analys av artiklarna i 

Nordisk familjebok. 

6. FORSKNINGSLÄGE 

 

Vad har forskningen hittills visat om mitt valda ämne och vad av den tidigare 

forskningen är relevant för min undersökning? Karin Tegenborg Falkdalen skrev en 

avhandling i idéhistoria om kvinnliga monarker och huruvida en kvinna kunde styra 

ett rike. Tegenborg Falkdalen har också en omfattande källförteckning med både 

svenska och internationella källor som även var relevanta för min uppsats. Hennes 

avhandling är därmed mycket relevant för min uppsats och nedan beskriver jag kort 

vad hennes avhandling innehåller. 

Jag kommer att använda mig utav ett flertal böcker skrivna av Yvonne Hirdman och 

Judith Butler men också Eva Österberg som ofta skriver om kvinnans roll och vad 

som förväntas av kvinnor i maktpositioner.  
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6.1 Karin Tegenborg Falkdalen 

 

Karin Tegenborg Falkdalen har forskat kring kvinnliga monarker i hennes 

avhandling Kungen är en kvinna: retorik och praktik kring kvinnliga monarker under 

tidigmodern tid. Tegenborg Falkdalen skriver på ett omfattande sätt hur drottningarna 

sågs på av sin samtid men också av sig själva.  

 

Det hon frågar sig är kanske inte om den kvinnliga monarker i sig utan om en 

monarks kön verkligen ska spela någon roll. Hon börjar sin avhandling med citat ur 

en intervju med vår nuvarande kung Carl XVI Gustav där han tillfrågas om den då 

nyligen ändrade successionsordningen när prins Carl Philip togs ifrån 

kronprinstiteln.15 Kungen menade på att positionen som monark är en svår situation 

för en kvinna att befinna sig i och det är det som Tegenborg Falkdalen väljer att 

undersöka; spelar könet någon roll och i så fall varför ska det spela någon roll?16 

 

När tronföljden tidigare har diskuterats har det då diskuterats om två delar som gör 

en god regent: släktskap och duglighet. När Gustav Vasa var regent menade man då 

att kvinnor inte var dugliga som regenter och därmed var tronen enbart för män. Det 

ser man en förändring på när man talar om Ulrika Eleonora d.y.; hennes personliga 

egenskaper, hennes duglighet, gjorde henne till en acceptabel regent trots att hon var 

kvinna. 17 

 

Tegenborg Falkdalen tar upp de problem som en regent av kvinnligt kön kunde 

möta, förutom det att hon tillhörde fel kön och per automatik kunde ses som något 

inkapabel till att styra ett rike. Det fanns dock tillfällen där det var acceptabelt för en 

kvinna att sitta vid makten; som en förmyndare till en omyndig kronprins, vid vissa 

                                                 
15

 Tegenborg Falkdalen, Karin, Kungen är en kvinna: retorik och praktik kring kvinnliga monarker under 
tidigmodern tid, Institutionen för historiska studier, Univ., Diss. Umeå : Univ., 2003,Umeå, 2003, s. 11. 
16

 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 9. 
17

 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 12. 
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tillfällen som änkedrottning men sällan kom drottningskapet utan problem och utan 

att man alltid kunde hitta någon annan, av manligt kön, som man ansåg passa bättre 

för rollen som regent.18 

 

Tegenborg Falkdalen diskuterar hur man såg på huruvida en kvinna bör eller kan 

styra ett rike och tidigare debatten kring detta. Det finns många exempel på 

kvinnliga regenter under tidigmodern tid, dock handlar det om regenter som genom 

arvsrätt har blivit regenter, en kvinna kunde aldrig väljas till regent och Tegenborg 

Falkdalen menar att det enbart förstärker känslan av att kvinnan inte ansågs vara lika 

dugliga som män.19 Argumenten som användes mot kvinnliga regenter handlade om 

den hierarkiska ställningen mellan könen i exempelvis äktenskapet. Kunde en 

kvinna styra ett rike men samtidigt låta mannen ha makten i äktenskapet där 

mannen fortfarande ansågs ha högre status än kvinnan?20 

 

6.2 Övriga författare 

 

Louise Olga Fradenburg, Women and sovereignty 

 

Fradenburg skriver i sin bok Women and sovereignty om problematiken som kan följa 

en kvinna i en maktposition. Hon diskuterar hur drottningar skildrades i Europa 

under medeltiden och tidigmodern tid och menar att en drottning sällan innehade 

enbart kvinnliga eller manliga egenskaper utan en kombination av det två.  

 

 

Rosalind Miles, Kvinnorna och världshistorien 

 

Miles Kvinnorna och världshistorien ger en historisk överblick över vad som under alla 

tider har förväntats av kvinnor. Den här boken ger mig också en god kunskap om 

                                                 
18

 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 53-54. 
19

 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 62. 
20

 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 62 
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vilka adjektiv som ses som kvinnliga respektive manliga. Texterna ger dock ingen 

vidare information om hur drottningar levde under 1700-talet utan beskriver mer 

den ”vanliga” kvinnans liv dock anser jag att adjektiven som används för att skildra 

kvinnorna är relevant för denna undersökning. 

 

Anders Jarlert, En »manlig» drottning med »kvinnligt behag»: gränsöverskridande 

perspektiv på genus 

 

Anders Jarlert diskuterar kvinnlighet och manlighet i kungahus, specifikt drottning 

Victoria av Sverige (1862−1930). Han kommer fram till, i likhet med Fradenburg, att 

en regent sällan är exklusivt kvinnlig eller manlig utan att en regent ofta har en 

blandning av både manliga och kvinnliga egenskaper. Anders Jarlert kommer fram 

till resultatet att manligheten utesluter alltså inte kvinnlighet. Den har inte primärt med 

biologiskt kön, inte med sexualitet att göra.21 Vidare menar Jarlert att liknande 

beskrivningar av kombinationen manlighet och kvinnlighet var vanligt i slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet.22 

  

                                                 
21

 Jarlert, Anders, En »manlig» drottning med »kvinnligt behag»: gränsöverskridande perspektiv på genus, i 

Kyrkohistorisk årsskrift 110, 12 s., 2010 s. 67. 
22

 Jarlert, s. 68. 
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7. ANALYS OCH RESULTAT 

 

Detta kapitel är disponerad genom två delkapitel; Adjektivundersökning och 

Kvinnlighets- och manlighetsideal i europeiska kungahus. I den första delen kommer jag 

kort att gå igenom de mest frekventa adjektiven som används för att beskriva 

regenterna i uppslagsverken samt gå igenom hur regenterna skildras. I den andra 

delen kommer jag att göra en enklare analys över vilka manlighets- respektive 

kvinnlighetsideal som går att utläsa genom en närläsning av uppslagsverken. 

Adjektivundersökningen baserar sig till större del på Nordisk familjebok då 

Nationalencyklopedin sällan använder adjektiv om personerna. Nationalencyklopedin 

koncentrerar sig istället på vad regenterna åstadkom under sina regeringstider och 

inte på hur de var som personer. 

 

Hädanefter kommer jag att benämna Nordisk familjebok – Uggleupplagan för NF och 

Nationalencyklopedin för NE. 

 

7.1 Adjektivundersökning 

 

Beskrivningarna av både de kvinnliga och manliga regenterna läggs upp på samma 

sätt i NF. Först skriver författaren en inledning om regentens liv innan regentskapet 

och händelserna som ledde fram till att personen blev regent. Det beskrivs om det 

regenterna åstadkom under sin regeringstid och sedan kort om personen i sig, hur de 

såg ut, vilka egenskaper och vilka kompetenser de hade. Vid en närläsning av 

skildringar om regenterna i NF kan man vid första anblick se en markant skillnad i 

längden på texterna. Skildringarna om kvinnorna är avsevärt mycket kortare än 

skildringarna om männen.  

 

Adjektivet som var gemensamt för de allra flesta kvinnliga regenter är kopplade till 

utseendet, specifikt ordet vacker. Ulrika Eleonora d.y. var behaglig att se på, utan att 
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vara vacker23 och om Mary, Queen of Scots skrev författaren att hon växte upp till en 

vacker […] dam.24 Elisabeth I var däremot ej vacker men ståtligt växt.25 Den enda 

mannen av de manliga regenterna jag undersökte som beskrevs på ett liknande sätt 

var Stanislav II August.26 Författaren beskrev honom så här: 

 

Genom sin skönhet och sitt behagliga väsen var begåfvad och af ädelt sinnelag, men 

ytterst svag och rädd och oförmögen att med själfständighet uppträda mot 

Ryssland.
27

 

 

Han är också den enda regenten som beskrivs på ett genomgående negativt sätt med 

liknande adjektiv som används om de kvinnliga regenterna (svag, rädd osv.) De 

kvinnliga regenterna beskrivs med ord som klen, försvagad, varm, öppen osv. 

medan männen beskrivs som patriotiska, skickliga och begåvade. De manliga 

regenterna tillskrivs egenskaper som har att göra med deras intellekt och deras 

förmågor att fatta beslut för ländernas bästa. Kvinnorna får däremot egenskaper som 

mer handlar om deras förmågor att ta hand om familjen och barnafödande. Till 

exempel i beskrivningen om Mary, Queen of Scots menar författaren att det är av stor 

vikt att skriva att hon var försvagad af sjukdom (troligen missfall)28. Det sker inte i någon 

av beskrivningarna som handlar om de manliga regenterna. Det vill säga ingen av 

männens hälsa kräver en parentes om vad den dåliga hälsan berodde på eller om 

deras oförmåga att få barn.  Om Mary skriver författaren i NF så här: 

 

Hon växte upp till en vacker och ovanligt intagande världsdam, kunskapsrik, häftig i 

vänskap och hat samt tidigt van vid förställning. Flärden och lättsinnet vid det hof, där 

Katarina af Medici angaf tonen, tillegnade hon sig äfven i ödesdigert rikt mått.29 

                                                 
23

 ”Ulrika Eleonora” i Nordisk familjebok. 
24

 ”Maria Stuart” i Nordisk familjebok. 
25

 ”Elisabeth I” i Nordisk familjebok. 
26

 ”Stanislaus II” i Nordisk Familjebok. 
27

 ”Stanislaus II” i Nordisk familjebok. 
28

 ”Maria Stuart” i Nordisk familjebok.  
29

 ”Maria Stuart” i Nordisk familjebok.  



19 

 

 

 

Mary, Queen of Scots, beskrivs vid första anblick ganska positivt, hon var till 

exempel rik på kunskap men vid en närmare analys kan man utläsa att hon var 

ovanligt intagande och häftig i vänskap och hat.30 Ännu en gång visar författaren att han 

anser kvinnor vara överdrivet känslosamma.  

 

Precis som Mary, Queen of Scots beskrivs Ulrika Eleonora som klen till hälsan men 

trots det hade hon ett godt huvfud.31 Det tolkar jag som att hon var klok men samtidigt 

skriver författaren om hennes envishet och hennes oförmåga att komma överens med 

män i maktpositioner. Ulrika Eleonora är en av två av de kvinnliga regenterna jag 

undersökte som författaren beskriver som en duglig regentinna.32 

 

I NE är texterna kortare och saknar nästan helt beskrivningar som innehåller 

psykiska eller fysiska egenskaper. Där har författaren valt att beskriva regenterna 

med hjälp av händelser och det de åstadkom under sina regeringstider. Ulrika 

Eleonora beskrivs det endast kort om hennes tid som Sveriges drottning. Författaren 

av artikeln skriver egentligen ingenting om hennes som person förutom att hon lätt 

kom i konflikt med kanslipresidenterna och att hon var välgörande precis som sin 

mor.33  

 

I sin ensamhet och sin sorg över makens otrohet fann hon tröst i religionen och utövade 

liksom sin mor en omfattande välgörenhet.
34

 

 

NF skriver också att Ulrika Eleonora är gudfruktig och välgörande.35 I likhet med 

Ulrika Eleonora beskrivs Maria Teresia som en god drottning. 

                                                 
30

 ”Maria Stuart” i Nordisk familjebok. 
31

 ”Ulrika Eleonora” i Nordisk familjebok.  
32

 ”Ulrika Eleonora” i Nordisk familjebok. 
33

 ”Ulrika Eleonora” i Nationalencyklopedin. 
34

 ”Ulrika Eleonora” i Nationalencyklopedin.  
35

 ”Ulrika Eleonora” i Nordisk familjebok. 



20 

 

 

Under de första regeringsårens hårda pröfningar mognade den unga furstinnan och 

utvecklade sig hastigt till en af den nyare tidens utmärktaste regenter. Alla hennes 

handlingar buro prägeln af innerlig fosterlandskärlek och djup gudsfruktan.36 

 

Maria Teresia beskrivs som en kvinna med ett skarpt omdöme, som klok och att hon 

snabbt blev en utmärkt drottning. Författaren är ovanligt positiv i beskrivningen om 

Maria Teresia och menar att alla hennes handlingar var till hennes lands bästa. Hon 

beskrivs överhuvudtaget inte som en svag person eller med andra adjektiv som var 

vanliga för kvinnor i den här analysen utan beskrivs på ett liknande sätt som 

männen. I NE skriver författaren om Maria Teresia: 

 

Hon genomförde också ett antal "upplysta" reformer, trots att hon personligen stod 

främmande för upplysningsidéerna[…]37 

 

Maria Teresia beskrivs inte alls med samma positiva ton i NE som i NF. Författaren 

menar att trots att hon inte riktigt visste vad idéerna stod för lyckades hon med några 

reformer.  

 

I likhet med de andra artiklarna i NE är den om Henrik IV kort. Han beskrivs som 

någon som lyckades få adelns stöd och störta den dåvarande kungen Rickard II. I NE 

finns dock en kort beskrivning angående Henrik IV:s hälsa: 

 

Då Henrik IV de sista åren var svårt sjuk försvagades regeringen av intriger. Han 

efterträddes av sonen Henrik V. 

 

                                                 
36

 ”Maria Teresia” i Nordisk familjebok.  
37

 ”Maria Teresia” i Nationalencyklopedin. 
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Henrik IV är en av regenterna vars dåliga hälsa tas med i beskrivningen även i NF. 

Så här skriver författaren i NF om Henrik IV: 

 

Hans sjukdom – enligt samtida krönikor spetälska, men sannolikt valvelfel i hjärtat och 

herpes labialis – förvärrades, i febr. 1413 fick han i Westminster abbey ett slaganfall och 

afled, utan att ha kunnat flyttas därifrån,38 

 

Till skillnad från beskrivningarna av de kvinnliga regenterna används inte Henrik 

IV:s sjukdom till att förminska honom. Trots alla de sjukdomar och problem med 

hans hälsa beskrivs han vidare som klok och modig: 

 

Han var klok och beslutsam, tapper och uppriktigt from; af bitter erfarenhet blef han  

misstänksam och visade sig stundom uppbrusande och grym.39 

 

I stycket ovan räknas författaren upp alla de adjektiv som är typiska i 

beskrivningarna för de manliga regenterna: klok, beslutsam, tapper och from. 

Samtidigt beskrivs han som grym men författaren ursäktar hans beteende med att 

han hade varit med om så svåra händelser – af bitter erfarenhet. Nedan visar jag med 

hjälp av en tabell vilka adjektiv som användes i NF flest gånger om både kungarna 

och drottningarna. Tabellen visar adjektivet och hur många av de åtta drottningarna 

och kungarna som beskrivs med hjälp av det adjektivet.  

  

                                                 
38

 ”Henrik IV” i Nordisk familjebok. 
39

 ”Henrik IV” i Nordisk familjebok. 
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Tabell över de mest vanliga adjektiven och antal ggr adjektivet används40 

Adjektiv Kungar Drottningar 

Klen/svag/försvagad 1 2 

Begåvad/Klok/kunskaprik 5 1 

Tapper/modig 2 0 

Vacker/inte vacker 1 4 

Beslutsam 2 1 

Envis 3 1 

 

Kvinnorna beskrivs i NF med hjälp av adjektiv som ofta syftar till deras utseende och 

brist på kompetens och intelligens. Männen beskrivs som kloka, kompetenta och 

självklara för rollen som regent. Jag menar att författaren i NF har hamnat i det som 

Hirdman kallar för den dikotomiska fällan; en uppdelning av könen, ett 

isärhållande.41 Mannen är lika med kultur och intelligens, kvinnan med natur och 

känslor. De manliga regenterna beskrivs mer med handlingar, kvinnor med attribut 

gällande utseendet. Även om flera av de manliga regenterna led av diverse 

hälsoproblem är det endast en av regenterna som beskrivs som svag eller försvagad, 

till skillnad från alla de kvinnor som led av sjukdomar. 

 

De kvinnliga regenterna som det beskrivs mer positiv om är också dem som jag 

menar har typiskt manliga egenskaper. Elisabeth I (av Storbritannien) är en av dessa; 

hon beskrivs som någon som kunde bryta ut i äkta manliga svordomar och kvinnlig 

försynthet hörde ej till hennes egenskaper. 42 I likhet med beskrivningar av många 

manliga regenter beskrivs Elisabeth I som en natur av kraftiga anlag43 och väldigt få 

adjektiv används om denne drottning. De beskrivningar om männen som till en 

början låter negativt, ursäktar författaren med att männen har drabbats av 
                                                 
40

 Nordisk familjebok, Uggleupplagan 1911-1926. 

41
 Hirdman, Yvonne, 'Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning', Litteratursociologi / Lars 

Furuland & Johan Svedjedal (red.)., S. 400-418, 1997 , s. 161. 
42

 ”Elisabeth I” i Nordisk familjebok. 
43

 ”Elisabeth I” i Nordisk familjebok. 
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svårigheter eller genom att helt enkelt att vända det negativa till något positivt som i 

exemplet nedan om George II. 

 

Han dyrkade penningen nästan ända till girighet och var otrogen sin gemål, så mycket 

han än aktade och beundrade henne, men han skildras som ärlig och vänfast samt visade 

vid många tillfällen prof på oförfäradt sinnelag och personlig tapperhet.44 

 

Maria av Medici däremot, som var förmyndarregent för sin son i sju år, erkänner inte 

NF för drottning eller regent. Hon kallas ledare och gemål, men aldrig drottning. 

Hon är också den av de kvinnliga regenterna som författaren knappt beskriver. Det 

finns inga adjektiv om henne, inte heller några längre beskrivningar om hur hon var 

som person. Dock skriver författaren att man har påstått, att Maria av Medici varit 

medbrottsling i mordet 45 på dennes man. 

 

I texterna är det viktigt att uppmärksamma männens utbildning och kompetens, det 

är som att författaren på ett överdrivet mått förklarar för läsaren varför kungen är så 

bra som han är. Samtidigt verkar det vara lika viktigt att ta upp kvinnornas misstag i 

NF, det vill säga alla de händelser som gör de olämpliga att styra ett rike. I fallet med 

Ferdinand VII skrivs det i NE: 

 

År 1830 införde han kvinnlig tronföljd för att förhindra att hans yngre bror, Don Carlos, 

skulle efterträda honom.46 

 

Och vidare också: 

 

Hans främsta mål var att återupprätta absolutismen, vilket han lyckades göra genom 

brutalt förtryck av de liberala krafter som vunnit kriget åt honom.47 

                                                 
44

 ”George II” Nordisk familjebok. 
45

 ”Maria av Medici” i Nordisk familjebok.  
46

 ”Ferdinand VII” i Nationalencyklopedin. 
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I NE sker det dock något, även männens misstag tas upp och författaren berättar att 

Ferdinand VII misslyckades med att återerövra de spanska kolonierna.  

 

I det här delkapitlet har jag gått igenom flera av de egenskaper som författarna till 

både NF och NE har valt att ha med i sina skildringar om de europeiska regenterna. I 

nästa delkapitel använder jag det jag hittills har funnit för att försöka se ett 

kvinnlighets- och manlighetsideal i texterna. 

 

7.2  Kvinnlighets- och manlighetsideal i skildringen av europeiska 

kungahus 

 

Idealet för hur en regent ska vara kommer tydligt fram vid närläsningen av 

uppslagsverken, specifikt NF. De attribut som ansågs vara typiskt manliga är också 

de attribut som en god regent ska ha. Det som däremot blir intressant att samma 

attribut som till exempel envis får en positiv innebörd vid beskrivningen av en man 

men negativ när man talar om kvinnor. 

 

Kvinnlighetsideal: 

 Förmågan att kunna föda barn, bilda familj. 

 Vacker 

 Att kunna tala och föra sig väl  

 Hon lärde sig att tänka och handla på egen hand 

 Att vara gift 

 Rik på kunskap 

 

                                                                                                                                                         
47

 ”Ferdinand VII” i Nationalencyklopedin. 
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Manlighetsideal: 

 Förmågan att få en manlig arvinge 

 Stark, dels psykiskt men även fysiskt 

 Att utan hjälp styra ett rike 

 Patriotisk 

 Begåvad 

 Visar intresse för konst och kultur 

 

Förmågan att få barn är en viktig del av både manlighetsidealet och 

kvinnlighetsidealet. För kvinnor ses det som ett misslyckande att få missfall eller att 

inte kunna föda barn. Det såg vi i exemplet om Mary, Queen of Scots vars dåliga 

hälsa berodde på missfall, menade författaren av NF.48 Likaså drottning Anna som 

jag nämnde i inledningen av denna undersökning. För männen ses det inte som ett 

lika stort misslyckande att inte få barn, däremot för en regent var det viktigt att ge 

landet en arvinge som kunde ta över tronen och ännu viktigare: en manlig arvinge. 

 

En drottnings utseende nämns i storts sett i alla artiklar jag har läst inför den här 

undersökningen. Att vara vacker eller ej är viktigt nog för att nämnas men det är inte 

viktigt för en god regent att vara vacker. De drottningar som har beskrivits som inte 

vackra är de regenter som det skrivs mest positivt om. 

 

För det kvinnliga idealet är var det viktigt för en kvinna att kunna handla och tänka 

själv, något som författaren i NF beskriver som något ovanligt, det kunde minsann 

inte alla kvinnor! Drottning Kristina skildrar han på det sättet: hon lärde sig att tänka 

och handla själv, men sen var hon också ett underbarn. Hon var inte heller typiskt 

kvinnlig, lärde sig aldrig det som författaren kallar för kvinnosysslor, däremot var 

hon duktig med manliga sysslor. Drottning Kristina beskrivs överlag ganska positivt 

                                                 
48

 ”Maria Stuart” i Nordisk familjebok. 
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på grund av att hon inte var en typisk kvinna, eller författaren uttryckte det;  hon 

betedde sig icke som en kvinnsperson.49  

 

Genom att beskriva de kvinnliga regenterna förstärker författaren föreställningen om 

att kvinnor och män varken kan eller bör göra samma saker inklusive styra ett land. 

För de kvinnliga regenterna var det viktigt att de gifte sig och det var inte heller 

ovanligt att man använde löften om giftermål som politiska vapen.50 

 

Det intressanta blir att idealet för hur en kvinna bör vara är inte samma ideal som för 

en drottning. Den kvinnan som liknar en man mest, den kvinna som innehar flest 

manliga attribut är den drottning som närmast liknar idealet. Vi kan fråga oss samma 

som Österberg gör; kan man bryta sig ur de tankemönster, det tidrum och den 

sociala roll hon/han har lärt sig att se? Författaren till NF lever i en viss tid, har lärt 

sig ett visst mönster att följa precis som drottningarna och det kommer inte utan 

svårigheter att bryta sig ur det.51 

 

De gånger det skrivs negativt om män är det ofta kopplat till hans intelligens, vilket 

kan bero på att intelligens hör samman med manlighetsidealet.52  

 

Resultatet av denna analys blir kortfattat så här: 

 Kvinnor beskrivs genomgående mer negativt i jämförelse med männen. 

 Kvinnor beskrivs oftare med ord som hör samman med kropp, utseende och 

förmågan av få barn. 

 Män beskrivs med ord som hör samman med intelligens och styrka. 

 Regenterna är sällan exklusivt kvinnliga eller exklusivt manliga utan en 

blandning av de två.  

                                                 
49

 ”Kristina” i Nordisk familjebok. 
50

 Hirdman 1997, s. 151. 
51

 Österberg, Eva, Folk förr: historiska essäer, Atlantis, Stockholm, 1995, s. 22. 
52

 Svahn 1998, s. 91. 
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 Idealet som kommer fram i NF är inte densamma som kommer fram i NE. I 

NE är de manliga regenterna och de kvinnliga regenterna beskrivna på 

liknande sätt och idealet som kommer fram där är mer jämlikt. Regenterna 

beskrivs utefter det de åstadkom under sin regeringstid och det är de 

händelserna som avgör om texten är positiv eller negativ. 

 

Det är intressant att se, precis som vi kan se i samhället idag, att det faktiskt är mer 

jämställt och jämlikt mellan könen och detsamma kan vi se i uppslagsverkens 

artiklar. Det blir då ännu tydligare att författarna är påverkade av sin tids 

föreställningar om kvinnlighet och manlighet och att det syns i texterna de skriver. 

 

8. SAMMANFATTNING 

 

Jag inledde arbetet med en kortare inledning över varför jag valde ämnet och varför 

ämnet är relevant att undersöka. Jag valde att analysera två uppslagsverk där det 

skiljer närmare hundra år mellan utgivningsdatumen för att se hur regenter skildras 

och hur beskrivningarna förändrades under dessa hundra år. Valet föll på Nordisk 

familjebok och Nationalencyklopedin.  Metoden jag valde för undersökningen var 

närläsning för att på bästa möjliga sätt kunna göra en korrekt analys av texterna.  

 

I första delen av min undersökning gjorde jag en så kallad Adjektivundersökning för 

att se vilka ord som användes för att beskriva regenterna. I Nordisk familjebok 

använder sig författaren av fysiska egenskaper för att beskriva de kvinnliga 

regenterna med hjälp av utseendet medan de manliga regenterna allt oftare beskrivs 

med psykiska egenskaper som till exempel intelligens. De kvinnliga regenterna 

beskrevs oftare i negativa ordalag jämfört med männen. I Nationalencyklopedin var de 

personliga egenskaperna bortblåsta.  
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I den andra delen av min undersökning försökte jag att finna stereotypa 

föreställningar om kvinnorna och männen som dök fram i författarnas beskrivningar 

och om den förändrades från 1900-talets början till 2000-talet. Idealet som växte fram 

ur analysen visade att för de manliga regenterna var det viktigt att vara stark, 

begåvad och möjligheten att ge landet en manlig arvinge. För de kvinnliga 

regenterna visade det sig att idealet var de kvinnor som innehade flest manliga 

attribut. Könsidealet som kom fram i närläsningen av artiklarna i 

Nationalencyklopedin var en mer jämlik sådan, könet på regenten avgjorde inte 

längre om texten lät negativ eller positiv utan det regenterna åstadkom. 

 

8.1 Vidare forskningsmöjligheter 
 

Den här undersökningen skrapar endast på ytan av det som kan bli en större och mer 

djupgående undersökning i rådande kvinnlighets- och manlighetsideal i 

kungahusen. Det finns redan en del forskning i ämnet som Tegenborg Falkdalens 

och Jarlerts avhandlingar men ju längre bak i tiden man går desto fler drottningar 

finns det att analysera. Jag finner detta ämne intressant och relevant framförallt här i 

Sverige där våra två nästa monarker antagligen kommer att vara kvinnor och någon 

gång i framtiden kanske någon gör en liknande analys om Victoria och Estelle som 

Tegenborg Falkdalen gjorde om Ulrika Eleonora och Kristina. 
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