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1. Inledning: 

I mitt arbete som pedagog inom historieämnet är min uppgift att få elever att komma 

till nya insikter och ny kunskap genom att använda historisk fakta. Vilken kunskap 

som tillägnas beror på hur vi, jag och mina elever, närmar oss denna historiska 

fakta, ur vilket perspektiv faktan lyfts och vilka frågor vi ställer till den. Genom att 

undersöka genus och makt i den historiska romanen Sigrid  vill jag ta reda om den 1

berättelse som vi i romanen får ta del av är trovärdig, vilket ligger till grund för en kort 

diskussion om romanen som möjligt bidrag i historieundervisningen.  

 

1.1 Problemformulering: 

Det finns flera fördelar med att använda sig av skönlitteratur som källa till historisk 

kunskap, till exempel kan skönlitteratur erbjuda möjlighet att ta del av kunskap som 

annat material inte kan erbjuda. Tankar, känslor, kultur och beteenden är exempel.  2

Då:et kan bli levande genom att förmedla ljus, ljud och dofter . Historikern KG 3

Hammarlund visar på likheter mellan historievetenskapen och berättelsens 

huvudverksamhet: “mänskliga intentioner och mänskligt handlande samt de 

förändringar som följer på dem, alltsammans grundat i mänskliga erfarenheter i en 

given tid och på en given plats.”  I samma artikel påpekar Hammarlund att 4

skönlitteraturen är en tillgång för historievetenskapen på så vis att den ger nya 

infallsvinklar på forskningsområden samtidigt som den erbjuder läsaren, en känsla 

av att införskaffa ny kunskap genom att befinna sig i annan människas medvetande. 

Samtidigt understryker historikern Hammarlund att det blir problematiskt att se 

skönlitteraturen som en primär källa till kunskap om historien, det är trots allt fiktion, 

vilket verkar vara övertygelsen för flera historiker.  Enligt historikern Christer Öhman 5

1 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  
2 Nilson, T. 2014. Fiktion, hierarki och havets hårda arbete: Skönlitteratur som källa till svensk maritim 
historia. Historisk tidsskrift. Stockholm.  
3 Öhman, C. 1991. Den historiska romanen och sanningen- Historiesyn, värdestruktur och empiri i 
Georg Starbäcks historiska författarskap. Gotab. Stockholm.  
4 Hammarlund, KG. Om skönlitteratur som historia och historia som skönlitteratur s. 94-101 I 
Ahlberger, C och Bagerius, H (red.). 2009. Historier- Arton och nittonhundratalens skönlitteratur som 
historisk källa. Intellecta Infolog AB. Göteborg s. 100  
5 Såsom Tomas Nilson i Fiktion, hierarki och havets hårda arbete: Skönlitteratur som källa till svensk 
maritim historia. Historisk tidsskrift. Stockholm (2014), men även Ahlberger, C och Nilson, T. 
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söker historiker och författare av skönlitterära verk egentligen svar på samma fråga: 

kan detta ha hänt på riktigt?  För historikern och författaren är forskning om dåtiden 6

av stor betydelse då historikern bygger sin empiri på den, och författaren av en 

historisk roman är beroende av den för att framställa en så trovärdig bild av historien 

som möjligt. Att skönlitteratur har många fördelar att förmedla historisk kunskap finns 

flera exempel på, men frågan kvarstår ändå om man kan ge en trovärdig bild av ett 

fenomen, i fallet för denna undersökningen genus och makt 1000 år senare. Öhman 

skriver att det många gånger hävdas att romanförfattaren kan komma närmare den 

historiska sanningen än vetenskapsmannen, då romanförfattaren “bara” behöver en 

skriva en text som skulle kunna vara sann när vetenskapsmannen är tvungen att 

bygga sitt resultat endast på empiri.  I utbildningssyfte kan en skönlitterär text göra 7

historiska skeenden enklare att förstå och leda till meningsfullhet. Att följa med en 

person som lever genom historien och förstå olika val som karaktärerna tvingas göra 

kan leda till ett ökat intresse för den tid som historieundervisningen syftar till att 

beröra.   En annan möjlighet som erbjuds genom en skönlitterär skildring är att 8

tankar om förändringar över tid kan bli tydliga, jämförelser mellan då och nu 

förstärks.   I utbildningssyfte är detta fördelar som kan nyttjas för att inspirera elever 9

och göra undervisningen meningsfull.  Skönlitteratur kan samtidigt användas för att 10

aktivera historiemedvetande samt ha betydelse för att historiemedvetande diskuteras 

och får betydelse likväl för grupper av och enskilda individer.   11

 

1.2 Syfte: 

Syftet med undersökningen består av att undersöka hur genus och makt på 

medeltiden beskrivs i en historisk roman, och om de beskrivningar som görs i den 

historiska romanen är tillförlitliga. För detta syfte har jag gjort urval av karaktärer 

Historikerns historiker s.11-15  i Ahlberger, C och Bagerius, H (red.). 2009. Historier- Arton och 
nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Intellecta Infolog AB. Göteborg s. 13 
6 Öhman, C. 1991. Den historiska romanen och sanningen- Historiesyn, värdestruktur och empiri i 
Georg Starbäcks historiska författarskap. Gotab. Stockholm.  
7 Ibid. 
8 Renander, C. 2007. Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och 
historiedidaktik. Malmö högskola.  
9 Berglund, L och Ney, A. 2015. Historikerns hantverk. Studentlitteratur AB. Lund. s. 59 
10 Renander, C. 2007. Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och 
historiedidaktik. Malmö högskola.  
11 Berglund, L och Ney, A. 2015. Historikerns hantverk. Studentlitteratur AB. Lund. s.60 
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genom vilka undersökningen fokuserar på, vilket finns att läsa i avsnitt “urval”. 

Följande frågeställningar har framställts i enlighet med undersökningens syfte: 

 

1.3 Frågeställning(ar): 

Den övergripande frågeställningen för undersökningen berör de strukturer jag vill 

undersöka i det medeltida samhället i vald historisk roman, och presenteras följande: 

 

Hur framställs genus och makt i den historiska romanen Sigrid  och är 12

beskrivningen trovärdig? 

 

För att närmare undersöka genus och makt följer följande frågor på den 

övergripande frågeställningen: 

1. Hur framställs genus genom beskrivningar av huvudkaraktärerna utifrån 

författarens perspektiv?  

2. Hur utövas makt av den kvinnliga huvudrollsinnehavaren och på vilket sätt 

skiljer sig huvudrollsinnehavarens maktutövande gentemot hennes olika 

förmyndare, en hövding (hennes far) och en kung (hennes man)? 

3. Hur ser sambandet mellan genus och makt ut i romanen? 

 

1.4 Teori: 

Teorin som ligger till grund för undersökningen är genusteori. Inom genusteorin är 

genus och makt de två delarna som samspelar med varandra, där genus står för kön 

och makt står för kontroll. “Inom genushistoria är politisk historia lika viktig som all 

annan”.  Genusteori förklarar det konstruerade i det sociala könet, vilket fokuserar 13

på hur dels hur normer och förväntningar på de olika könen förhandlas och skapas i 

ett samhälle, men även hur sociala strukturer som lagar och politisk makt gör 

detsamma.  Skillnaden mellan kön och genus är att kön begränsas till människans 14

biologiska kön, medan genus anses vara socialt skapat.  15

 

12 Hildebrandt, J.  2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  
13 Berglund, L och Ney, A. 2015. Historikerns hantverk. Studentlitteratur AB. Lund. s. 95 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Det är i huvudsak genus som undersöks i romanen, däremot kan inte kopplingen till 

makt bortses ifrån i undersökningen av anledningen att genus och makt har ett så 

starkt samband med varandra. Därför har jag valt att inte anlägga en maktteori på 

mitt material, utan begränsar undersökningen av makt genom att bara använda mig 

av en metod för den delen av uppsatsen.  

 

1.5 Metod: 

Den övergripande metoden för undersökningen är en form av berättelseanalys. 

Berättelseanalysen i detta fallet kommer att innebära att undersöka om den 

skönlitterära texten kommer att kunna styrkas med andra källor.  Undersökningens 16

omfång i tid påverkar urval av relevanta områden för detta. Teman för 

undersökningen är genus och makt. För temat genus kommer en modell av Joan 

Scott att användas, medans det för att undersöka makt kommer användas en modell 

av olika makttekniker av Börjesson och Rehn för att diskutera de olika 

huvudkaraktärernas maktutövande. 

 

Genus kommer i föreliggande uppsats undersökas och diskuteras med hjälp av Joan 

Scotts nivå-modell över genusrelationer. Modellen är byggd på fyra nivåer i vilka 

genus formas och uttrycks i ett samhälle. Nivåerna presenteras följande:  

 

1. Kulturellt tillgängliga symboler (till exempel Eva eller Maria inom 

kristendomen), 

2. Normativa begrepp (vilka begränsar och definierar de associationer man gör 

med de kulturella symbolerna och andra handlingslinjer inom till exempel 

religion, politik och juridik), 

3. Politiska och sociala instituitioner och organisationer (vilka verkar för att 

upprätthålla denna ordning) samt 

4. Den subjektiva identiteten (individuella skillnader)  17

 

16 Berglund, L och Ney, A. 2015. Historikerns hantverk. Studentlitteratur AB. Lund s. 95 
17 Ibid s. 97f 
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Modellen som Scott utformat menar hon förklarar hur genus formas genom sociala 

relationer utifrån föreställda skillnader mellan könen, samt att genus är ett 

“grundläggande uttryck för maktrelationer”.   18

 

Makt kommer undersökas och analyseras med hjälp av Mats Börjessons och Alf 

Rehns indelning av olika makttekniker. På samma sätt som Scott menar att genus 

formas och skapas i relationer om föreställningar om kön är relationsaspekten också 

viktig för maktbegreppet enligt Börjesson och Rehn, då de menar att makt också 

handlar om relationen mellan människor. “Makt är en term för något som händer 

mellan människor, även om den inte alltid handlar om direkt påverkan ansikte mot 

ansikte.”  När jag ska undersöka makt kommer jag undersöka hur relationen mellan 19

olika aktörer skapas utifrån olika makttekniker. Författarna skriver om makt som ett 

slags system som tar sin utgångspunkt i att vi alla är en del av det.  Makt kan ta sig 

uttryck i olika slags tekniker, författarna presenterar fem som de delar upp följande: 

hot om våld, tvång, belöning, övervakning och kontroll samt könsmakt.  Börjesson 20

och Rehn skriver inte att dessa fem är de enda typerna av maktstrategier, utan ger 

dessa fem som exempel. Hur makttekniker möjliggörs menar författarna sker när vi 

skapar skillnader i världen, till exempel: män/kvinnor, svenskar/invandrare, 

“normala”/queer osv. Genom att skapa ett “jag/de som inte är som vi eller mig” ges 

möjligheten att undertrycka den som inte är som mig. Alla fem typer av maktbruk 

figurerar inte i romanen, och jag kommer nedan presentera de fyra som är aktuella 

för undersökningen: 

 

Hot om våld: 

 Författarna menar att hotet inte nödvändigtvis behöver bli till verklighet, utan hotet 

om våld i sig är mycket effektivt som maktmedel. Exempel på hot om våld som 

maktmedel kan ta sig tydliga uttryck men behöver inte vara det. Tydliga hot om våld 

är situationer barn som vill leka med en viss leksak men ett äldre och större barn 

hotar att slå det mindre barnet om inte det större barnet får leksaken, eller mamman 

18 Berglund, L och Ney, A. 2015. Historikerns hantverk. Studentlitteratur AB. Lund. s. 97f 
19 Börjesson, M och Rehn, A. 2009. Makt. Liber AB. Malmö. s. 19 
20 Ibid 
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som bär upp sitt barn som inte vill gå och lägga sig. Mindre explicita hot om våld kan 

vara den gången på flygplatsen då personen i säkerhetskontrollen får dig att ta av 

plagg, eller kroppsvisiterar dig då motstånd kan leda till att du inte längre får flyga 

med. Ibland räcker ett hotfullt kroppsspråk eller en ond blick för att du ska reagera 

med underkastelse.  

 

Tvång: 

Tvång kan många gånger vara kopplat till hot om våld men behöver inte alltid vara 

det. Börjesson och Rehn skriver att vi ofta tänker på tvång som något som vi blir 

aktivt pressade av, även om det kan vara mycket mer subtilt. Som ett exempel på 

detta lyfter författarna kö-systemet som finns överallt runt omkring oss, då de menar 

att banden i kön till till exempel check-in-disken är något som vi anser vara helt 

normalt och naturligt men är ett exempel på hur någon styr oss att göra som 

systemet vill. Makttekniken som går ut på tvång handlar om att minska alternativ och 

valmöjligheter för människor och sätta dig i en situation utan valmöjlighet.   21

 

Belöning:  

Denna makktteknik menar författarna ofta är svår att avgöra om den är subtil eller 

tydlig. Där våld och tvång kan få oss att göra saker vi inte vill kan belöning fungera 

för att erbjuda en kompensation för något negativt. Här ges exemplet incheckning på 

nätet för att slippa kön på flygplatsen. Ett annat exempel är jobb vi utför där 

belöningen är i form av lön.  

 

Övervakning och kontroll: 

 Som maktteknik menar Börjesson och Rehn att denna kategori är extra finkänslig. 

Författarna skriver: “Du är din information och “myndigheterna” (till vilka vi i idag ofta 

räknar företagen) har rätt att hålla koll på dig- för ditt eget bästa förstås”.  Till 22

exempel om du någon gång skulle handla ovanligt mycket på ditt kontokort så ringer 

ditt bankbolag upp dig för att dubbelkolla så att det är du som handlar på ditt kort och 

att det inte har blivit stulet. 

21 Börjesson, M och Rehn, A. 2009. Makt. Liber AB. Malmö s.13 
22 Ibid. s. 15 
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För att operationalisera begreppen genus och makt i romanen har jag tagit reda på 

hur genus framställs genom utvalda karaktärer samt undersökt vilka typer av 

maktbruk dessa använder.  Jag har läst romanen två gånger samt plockat ut citat 

och beskrivningar vilka var aktuella för genus och makt och för de utvalda 

karaktärerna. Första gången läste jag romanen för att bilda mig en uppfattning om 

handling och karaktärer. Andra gången läste jag romanen mycket noggrant för att då 

plocka ut de beskrivningar och citat som handlade om eller blev sagda av 

karaktärerna för att sedan placera in under ett genus- och/eller makt-perspektiv. De 

ordnade beskrivningarna och citaten placerade jag in hos de olika karaktärerna för 

att enkelt få en överblick över hur genus och makt yttrar sig hos dem. Genom att ge 

genus och makt olika färger i mitt protokoll kunde jag också snabbt se om någon 

karaktär oftast beskrev eller yttrade sig på ett sätt som handlade om genus och/eller 

makt. I protokollet har jag även tagit beskrivningar av de olika gudar och gudinnor 

som förekommer i romanen då det genom dem och beskrivningar av dem yttrar sig 

genusföreställningar om hur manligt och kvinnligt bör fungera. Deras funktion som 

kulturella symboler, vilka enligt Sawyers modell är en del av hur genusföreställningar 

skapas, gör därför ett betydelsefullt bidrag till undersökningen.  

 

1.6 Material: 

Materialet för aktuell studie är ett skönlitterärt verk, Sigrid , om en drottning i Norden 23

på medeltiden. Drottningen i fokus är Sigrid Storråda, mor till Olof Skötkonung.  

Författarinnan till romanen är Johanne Hildebrandt.  24

 

Romanen handlar om hövdingadottern Sigrid Tostedotter som blir bortlovad med 

Erik, kung av Svitjod. Det är på den tiden då kristendomen är ny och hotfull mot den 

gamla hedniska seden, vilket påverkar relationer, överenskommelser och nätverk. 

23 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  
24 Där romanen om Sigrid är en del i Hildebrandts Valhalla-serie. Serien består idag av fem delar, 
varav Sigrid är del fyra av fem. Den första romanen i serien handlade om Freja och kom ut 2002. 
Efterföljande och sista del handlar om Estrid, dotter till Sigrid, vilken kom ut 2016. Johanne beskrivs 
som “journalist, författare, kolumnist och debattör”. Hon var den första kvinnan att väljas in i kungliga 
krigsvetenskapsakademin. Hildebrandt har tidigare varit krigskorrespondent i mellanöstern vilket har 
resulterat i reportageboken Blackout vilken gav henne priset Guldspaden utdelad av Föreningen 
Grävande Journalister. http://www.forum.se/forfattare/h/johanne-hildebrandt/ (hämtad: 2017-11-24) 
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Inledningsvis bor Sigrid i Götland, där hon tillhör en av Götland mäktigaste ätter, 

Skilfingarna. Hennes band till gudinnan Freja presenteras i inledningen, då Sigrid 

påstår sig vara lovad till henne då hon genom en ritual när hon tillkallar Freja får 

kontakt med sin döda mor. Giftermålet mellan Sigrid och Erik är tänkt att ske för att 

sluta fred mellan götar och svear. I fredens namn finns inga hinder, inte ens det att 

det var svearna som döda Sigrids mor. Sigrid tackar dock inte ja till giftermålet förren 

hon fått ett tecken av Freja att hon ska bli mor till Nordens mäktigaste kung. På sin 

färd mot Svitjod och hennes make möter hon jomsvikingen Svend under 

sommarfesten i Lejre. Svend är i Lejre för att fira sommarfesten, på sin väg mot 

Jelling för att be sin blodsfar Harald Blåtand att erkänna honom som sin son. Detta 

är av stor betydelse, då det är den enda vägen för Svend att återta sin plats som 

rättmätig kung över Jellingarna. Under sommarfesten är det härskarinnan Sjofn som 

hedras, som tack för de gåvor som fruktbarhetsgudarna skänkt under året. Allt är 

tillåtet, och till våren skulle många barn födas efter nattens blot. Sigrid och Svend, 

som blivit förälskade så snabbt som under ett ögonkast, undgår inte förhäxningen av 

åtrå utan blotar tillsammans under den mest fruktbarsamma natten på året. 

 

 Den tidigare fiendeskapen mellan götar och svear gör att när Sigrid och hennes 

följe, där bland annat hennes far Toste och hennes bror Ulf är med, anländer till 

Svitjod får hon en kämpig tid för att bevisa sig och sitt uppdrag som drottning över 

Svitjod. När hon blir förrådd av en av sina tjänarinnor, som sprider rykten om att det 

är Svend och inte Erik som är far till Sigrids barn, offrar hon dem för att bevisa sin 

lojalitet mot svearna och mot Svitjod. Sigrids och Eriks äktenskap kantas av misstro 

och den tidigare relationen mellan götar och svear skaver. Situationen förvärras när 

Sigrid föder tvillingar, först en dotter och sen en son, vilket är ett dåligt tecken. Hon 

lever under dödshot av sin egen man och hennes position och framtid är allt annat 

än säker. I den avslutande striden besegrar Erik Jellingarna genom styrka och list 

och står som segrare, vilket innebär att han får behålla makten över Svitjod. Eriks 

seger betyder att Sigrid nu behöver förhandla med honom om hur hon ska ta sig ur 

Svitjod levande med sin heder i behåll. Hon återvänder med sina två barn till 

Götland, där hon regerar i sin son Olofs namn.  
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1.7 Urval: 

De tre personerna jag valt att undersöka genus hos är en huvudkaraktär, Sigrid, och 

två bi-karaktärer som spelar stor roll för henne i romanen. Karaktärerna i romanen är 

många, och utöver huvudkaraktären Sigrid har jag valt  två män i hennes närhet. En 

man från hennes tid i Götland, hennes far, och en man i hennes nya hem Svitjod, 

hennes man. Karaktärerna är: Sigrid, Erik (Sigrids fästman) och Toste (Sigrids far). 

Nedan följer en kort karaktärsbeskrivning. 

 

Sigrid: hövdingadotter till en av de mäktigaste ätterna i Götland, Skifingarna. Är 

trolovad med Erik men egentligen kär i Svend. Genom att blota med Svend blir 

Sigrid gravid med tvillingar (vilket inte blir känt förrens vid födseln). Det blir en 

hemlighet för henne att försöka hålla då hela Svitjod och hennes egen familj tror att 

hon är gravid med Eriks barn, vilket ska bli nästa kung. Barnet ska bli kungarnas 

kung, vilket Sigrid sett i en dröm som hon tror är ett tecken på att hon är utvald av 

Freja (fruktbarhetens gudinna) för detta öde. Hennes roll som Svitjods drottning och 

Eriks fru blir problematiserad när Sigrid föder två barn, varav den första är en flicka. 

 

Toste: hövding av Skilfingarna, en av de mäktigaste ätterna i Götland. Sigrids far. 

Har även en son, Sigrids bror. Är även far till Sigrids och hennes brors halvsyster 

Emma, vilket blir känt i mitten av romanen, efter han våldtagit henne. Är nära vän 

med Svends fosterfar.  

 

Erik: kung av Svitjod. Mannen som Sigrid är bortlovad till. Var en av dem som dräpte 

Sigrids mor, vilket gör att Sigrids känslor inför det kommande äktenskapet är 

ambivalent. Tillhör svearna.  

 

När jag ska undersöka makt i romanen har jag gjort urvalet att undersöka samma 

personer som jag undersöker genus hos, deras maktutövande och jämför dem med 

varandra. Dessa personer befinner sig på olika platser geografiskt men även olika i 

rang i samhället. Intressant för undersökningen är om huvudpersonens 

maktutövande förändras när hennes roll i samhället blir förändrad och hon får en 

högre status. Då både genus och makt handlar om relationen mellan mönster i 
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agerande hos kvinnor och män eller olika aktörer väljer jag att jämföra Sigrids 

maktutövande med två män. Båda männen är enligt det medeltida samhällets 

strukturer hennes förmyndare, hennes far innan hon är gift och senare den man hon 

gifter sig med. Detta gör jag för att försöka få en bredare bild över hur olika 

maktutövanden kan se ut och om dem förändras när Sigrids roll och plats i samhället 

förändras. Det blir också möjligt att jämföra kvinnans maktutövande med männens, 

både ur könsperspektiv (det vill säga spelar könet roll för hur makt utövas) samt ur 

ett socialt perspektiv då kvinnan i undersökningen går från att vara dotter och 

underlägsen till drottning och den som har makt över hennes far. I 

metod-redovisningen har jag i mån av plats i undersökningen endast redovisat de 

metoder som är aktuella för resultatet i min undersökning. Däremot är jag medveten 

om att de beskrivningar av de olika maktteknikerna beskrivs i moderna situationer 

och med moderna beskrivningar, flygplatsmiljön är genomgående i deras 

beskrivningar. Börjesson och Rehn använder sig också av ett annat exempel och en 

annan miljö för att diskutera maktbegreppet. Där är miljön istället ett sjukhus och året 

är 1912 där makt och motstånd diskuteras.  Detta exempel kan användas för att 25

visa på maktbrukets tidlöshet. Maktbruk är alltså inte beroende av vilken miljö den 

utspelar sig i, utan beroende av att vi kan göra oss förstådda av varandra. Därför ser 

jag inget hinder i att beskrivningarna av maktbruket är förklarade i en modernare 

miljö, då det är själva maktbruket som är i centrum och inte vilken plats människorna 

som använder det befinner sig i.  

 

2. Tidigare forskning: 

Nedan presenteras tidigare forskning om 1) historisk roman, 2) genus och makt på 

medeltiden.  

 

2.1 Historisk roman och skönlitteratur som historiskt källmaterial: 

Det varnas för att använda skönlitteratur som källa till historisk kunskap. En av 

anledningarna är att författaren till fiktion inte behöver berätta historien precis som 

den var, utan hur den kunde ha varit. Till skillnad från författaren är historikerns 

uppgift att rekonstruera fakta med hjälp av empiri. Historikerns uppgift är att berätta 

25 Börjesson, M och Rehn, A. 2009. Makt. Liber AB. Malmö. s. 96 
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“sanningen”. Man menar att en historisk roman ligger i gränslandet av fakta och 

fiktion.  Skönlitteratur är ingen självklar källa till historisk kunskap och har länge varit 26

ifrågasatt som detta. På senare år har detta ändrats, bland annat med hjälp av 

språk-, kulturhistorisk- samt litteraturvetenskapliga metoder och studier. Resultatet är 

doktorsavhandlingar och forskningsantologier där skönlitteratur och historisk 

kunskap behandlas.   27

 

När Christer Öhman beskriver begreppet historisk roman citerar han en av Sveriges 

mest kända författare, Vilhelm Moberg i ett av hans kåserier från 1943: 

 

Ett enda, oavvisligt krav bör ställas på ett arbete, som uppträder som en historisk roman: Det 

skall göra en försvunnen tids miljö levande för läsarnas fantasi och ge så mycken illusion av 

en gången tids verklighet, att händelseförloppet kan godtagas som möjligt. Därmed är inte 

sagt, att författaren skall eftersträva den historiska sanning, varmed historikerna av facket 

har att syssla. Professorerna i ämnet kan visserligen lyfta sitt förebrående pekfinger att säga: 

Detta har bevisligen inte inträffat! Författaren behöver endast lägga fram exempel på 

parallellhändelser, så kan han svara: Detta kunde ha inträffat!  28

 

Liknande relation mellan författare och historiker beskriver flera andra 

artikelförfattare som diskuterar den historiska romanen.  Som Mary Ingemansson 29

skriver så kan vi aldrig egentligen vara säkra på exakt vad som hänt.  Sambandet 30

mellan vetenskapsmannen och författaren menar Öhman hänger ihop på det sättet 

att det för vetenskapen fodras fantasi och för att kunna förmedla en verklig fantasi 

krävs mycket vetande.  Fördelen med att historiker och författare kan samarbeta 31

26 Berglund, L och Ney, A. 2015. Historikerns hantverk. Studentlitteratur AB. Lund. s.60f 
27 Till exempel: Nilson, T. 2014. Fiktion, hierarki och havets hårda arbete: Skönlitteratur som källa till 
svensk maritim historia. Historisk tidsskrift. Stockholm., Renander, C. 2007. Förförande fiktion eller 
historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och historiedidaktik. Malmö högskola., Ahlberger, 
C och Bagerius H (red.). 2009. Historier- Arton och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk 
källa. Intellecta Infolog AB. Göteborg 
28 Öhman, C. 1991. Den historiska romanen och sanningen- Historiesyn, värdestruktur och empiri i 
Georg Starbäcks historiska författarskap. Gotab. Stockholm. s. 9 
29 Till exempel Renander, Ingemansson och Hatje i Ahlberger, C och Bagerius, H (red.). 2009. 
Historier: Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Intellecta Infolog. Göteborg 
30 Ingemansson, M. Skönlitterär läsning ger intryck av kunskap s. 147-153 i Ahlberger, C och 
Bagerius, H (red.). 2009. Historier: Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. 
Intellecta Infolog. Göteborg. s. 149f 
31 Öhman, C. 1991. Den historiska romanen och sanningen- Historiesyn värdestruktur och empiri i 
Georg Starbäcks historiska författarskap. Gotab. Stockholm.  
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menar Ingemansson kan bidra till att läroböcker inom historieämnet kan göras 

intressanta för skolungdomar, vilket hon undersökte i en årskurs 4:a och 5:a. I sin 

undersökning jämförde hon historiska romaner som utspelade sig på vikingatiden 

med läroböcker som behandlade samma tid. Resultatet av hennes studie visade att 

de undersökta historiska romaner stämde väl överens med det stoff som 

läroböckerna tog upp. Den samstämmighet som verkade mellan hennes undersökta 

romaner och läroböcker menade hon gav ett intryck av kunskap.  Att vi upplever att 32

vi lär oss ny kunskap genom historiska romaner menar också Hammarlund.  Den 33

igenkänning vi känner med karaktärer i skönlitteratur är något som vetenskapen inte 

kan erbjuda oss skriver samma Hammarlund. När karaktären och hans eller hennes 

känslor och handlingar ingår i ett sammanhang och en kontext upplevs handlingen 

trovärdig.   Trovärdigheten var ju just det som Moberg byggde sitt resonemang om 34

den historiska romanen på. Att kontexten är viktig för trovärdigheten skriver också 

Ann-Katrin Hatje.  Hatje varnar för att skönlitteratur ibland kan ha ett 35

opinionsbildande syfte vilket man bör vara uppmärksam på ur en källkritiskt aspekt. 

Likheterna mellan historikern och litteraturvetaren menar Hatje rör just 

källhanteringen, när historikern studerar källors beroende och påverkan menar hon 

att det kan liknas med litteraturvetarnas analyser av intertextualitet och kontext.  36

 

När Öhman presenterar de många möjligheterna som finns för den historiska 

romanen som komplement till klassiska läroböcker inom utbildning hänvisar han till 

den danska historiedidaktikern Sven Södring Jensen. Redan på 1970-80-talen lyfte 

Södring Jensen tankar om den historiska romanens möjligheter jämfört med den 

traditionella historieboken. Precis som Hammarlund och Ingemansson, eller rättare 

sagt före Hammarlund och Ingemansson tryckte Södring Jensen på de möjligheter 

till att leva sig in i en annan människas öde den skönlitterära framställning kan 

32 Ingemanssson, M. Skönlitterär läsning ger intryck av kunskap. s. 147-153 i Ahlberger, C och 
Bagerius, H (red.). 2009. Historier: Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. 
Intellecta Infolog. Göteborg. s. 152  
33 Ibid.  
34 Ibid. 
35 Ibid. s. 104 
36 Ibid. 
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erbjuda.  Även Carina Renander förespråkar den historiska romanen som 37

läromedel, där hennes fokus ligger på den skönlitterära framställningen i 

undervisning. Hennes erfarenheter tyder på att ett skönlitterärt verk kan förenkla 

komplicerade förhållanden så att eleverna lättare ser sammanhang, det är lätt att 

engagera sig i en människa av “kött och blod” samt att eleverna fått ett öka intresse 

av att veta mer om aktuella tidsperiod.  38

 

Samma Renander har gjort en studie om historiemedvetande och historiedidaktik 

tillsammans med läsandet av Guillous Arn-serie.  Till texterna ställer hon flera 39

frågor: 

 

 “vad texten innehåller i fråga om tankeprocesser som uttrycker historiemedvetande, hur 

texten är konstruerad för att förmedla perspektiv som kan bidra till att aktivera läsarens 

historiemedvetande och vad texten kan bidra med i en undervisningssituation vars mål är att 

eleverna utvecklar sitt historiemedvetande.”  40

 

Utöver en narrativ analys består hennes avhandling av en histografisk analys med 

syfte att analysera serien ur ett historiemedvetande-perspektiv. Samtidigt som den 

histografiska analysen lyfter hon didaktiska synpunkter på utvalt material, även där 

med historiemedvetande i fokus. Hon delar upp sin analys i fyra olika teman, varav 

ett handlar om genus (kvinnligt och manligt) och ett om makt (lag och rätt). När 

Renander undersöker genus framstår äktenskapet och relationen inom det samma 

där föreställningar om manligt och kvinnligt blir synligt. I Arn-serien förekommer 

genusrelationer med patriarkalistisk syn (mannen är överhuvud), samtidigt som det 

förekommer parrelationer som är öppet kritiska mot denna syn och avviker från den 

tidens rådande genusnormer.  

 

37 Öhman, C. 1991. Den historiska romanen och sanningen- Historiesyn, värdestruktur och empiri i 
Georg Stenbäcks historiska författarskap. Gotab. Stockholm.  
38 Renander, C. 2007. Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och 
historiedidaktik. Malmö högskola.  
39 Renander, C. 2007. Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och 
historiedidaktik. Malmö högskola.  
40 Ibid. s. 13 
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Den historiska kontexten i Arn-serien bidrar till att upplysa läsaren om tidens och 

platsens bidrag till porträtterandet av karaktärerna. Detta gör också att 

genussystemet för aktuell tidsperiod belyses. Renander presenterar i sin avhandling 

hur genusrelationerna i romanserien förändras i takt med samhället förändras från 

jordbrukssamhälle till marknadsekonomi och jämlikheten ökar. De starka kvinnorna i 

romanserien är kloka änkor.  

 

Även synen på makt förändras med tiden i Arn-serien. I början av Arn-serien visar 

sig makt beroende av: “militär styrka, materiell rikedom och kulturellt kapital, det vill 

säga vem som besitter de bästa förutsättningarna för att slåss, hämnas, förhandla, 

betala blodspengar och skapa allianser genom personliga band, till exempel genom 

att svära en trohetsed.”  Detta är en syn på makt som stått sig länge. Heder är ett 41

viktigt begrepp för manligheten, däremot skildras detta bara hos männen i det övre 

samhällsskiktet. I seriens senare del har makutövandet förändrats på det sätt att 

lagar finns för att kontrollera och förhindra människors övergrepp mot varandra. 

Renander förklarar denna utveckling med att kyrkan spelade en viktigt roll för 

samhällsutvecklingen på denna tiden, och kungen sitter på den avgörande makten.  

Samspelet mellan kyrkan och kungen ligger till grund för hur maktnät sprider sig där 

och då. Renander menar att Guillou lyfter fram hur nya nätverk för makt, lag och rätt 

skapas genom samspelet mellan kungen och kyrkan. Man samlar män för att bilda 

enheter inom politik, militär och juridik.  

 

2.2 Genus och makt på medeltiden 

Birgit Sawyer skriver om den medeltida kvinnan och hennes begränsningar innan 

kristendomen etablerade sig i Skandinavien. Kvinnans värde i samhället var till stor 

del begränsat på medeltiden.  Kvinnan var mannens egendom och hon var 42

familjens handelsvara vilket tar sig uttryck i bland annat äktenskapsfrågan. Giftermål 

inom familjer och mellan goda vänner var mycket vanligt för att släkten skulle behålla 

41 Renander, C. 2007. Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och 
historiedidaktik. Malmö högskola. s.151 
42 Sawyer, B. Fromheten, familjen och förmögenheten- kristnandets följder för kvinnor i det medeltida 
Skandinavien (s. 37-60) i Ågren, M (red.). 2003. Hans och Hennes: Genus och egendom i Sverige 
från vikingatid till nutid. Swedish Science Press. Uppsala. 
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sin makt. Det fanns inget utrymme för hennes egna åsikter, en kvinna som gifte sig 

utan sin fars godkännande gjordes arvslös. Det var inte bara i denna fråga som 

kvinnan var helt utlämnad åt sin mans eller faders vilja, med tanke på att mannen var 

familjs överhuvud och hade ansvar för hela familjen var kvinnan underlägsen på alla 

punkter. Kvinnans värde var beroende av hennes fruktbarhet, familj och sociala 

status.  Det var viktigt att kvinnan gifte sig med en bra man, som exempel ger 43

Sawyer en man som är god i strid, detta för att barnet skulle ärva pappans goda 

egenskaper. På detta viset blir mannen som förebild viktigt i skapandet av familjen.  

För att undvika bli en handelsvara fanns möjligheten att gå i kloster, detta då 

kristendomen börjat etablera sig på medeltiden. Detta var dock inte populärt då det 

stred mot dåvarande normer. 

 

Kvinnan hade en framträdande inom mytologin och var de som ofta förknippades 

med magi. Fröja var den livsgivande disen och den främsta av nio. Tillsammans med 

Frö och Njord var de dem tre som stod för hälsa kraft och fruktbarhet. Gydjor 

fungerade som religiösa ämbeten och jämförs med präster. Guden Odin var 

härskare över dödsriket Valhalla, dit utvalda krigare kommer efter döden. Där tar 

mjöden och köttet aldrig slut.  44

 

Björn Bandlien diskuterar maskulinitet och feminitet i sin artikel I kjonnets 

grenseland.  Han menar att maskulinitet konstrueras i förhållande till instituitionerna 45

hemmet och tinget. Tinget förklarar Bandlien är “ett maskulint rum för goda män som 

förtjänar att vara där”.  Här utövas lag och rätt. På medeltiden skulle alla tillhöra ett 46

hushåll och identifieras utifrån det. Hushållet skulle drivas av äkta par, men mannen 

ska skulle stå centrum för det. Mannen är ansvarig för sitt hem och dem som bor 

43 Sawyer, B. Fromheten, familjen och förmögenheten- kristnandets följder för kvinnor i det medeltida 
Skandinavien (s. 37-60) i Ågren, M (red.). 2003. Hans och Hennes: Genus och egendom i Sverige 
från vikingatid till nutid. Swedish Science Press. Uppsala. 
44 Sawyer, B. 1992. Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien. Viktoria Bokförlag. 
Skara. 
45 Bandlien, B. I kjonnets grenseland (s. 187-216) i Hermanson, L och Magnúsdottir, A. 2016. 
Medeltidens genus: kvinnor och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle i Norden och Europa ca 
300-1500.  Litorapid Media AB. Göteborg.  
46  Ibid. s. 191 
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där, samtidigt som han är skyldig att försvara det och dem. Män som inte ingick i 

hushållsmodellen var fredlösa, vilket innebar att dem inte hade rätt till rättsskydd.  

 

Bandlien ger exempel på skällsord som användes på medeltiden.  

Niding(r): ärelös person som borde bli utstött från samhället.  

Nid: skällsord som idag betyder ungefär homosexuell. Någon som är den sexuellt 

passiva parten i ett homosexuellt samlag. 

Ragr: en man som utför ergi 

Ergi: någon som bedriver homosexuellt samlag 

För den som blev kallad något av dessa och inte längre var en man av ära och heder 

var det istället Gud som skulle skydda hushållet från omaskulinitet. 

 

Makt i gudsvärlden innebär kontroll över verktyg och kvinnor. Bandlien ger olika 

exempel på gudar som han diskuterar ur genus och identitetsaspekter. Odin/Oden 

och Loke är exempel på gudar som ansågs omanliga. Odin/Oden rör sig i en ritual 

från centrum (där gudarna och deras allierade bor) och ut i utkanten av samhällena 

där kaos råder för att nå verktyg för att gudarnas makt ska fortsätta råda. Han offrar 

gärna för att han ska få mer kunskap (sitt öga) och jagar kvinnor på farliga marker. 

Genom att göra dessa gränsöverskridanden i  menar Bandlien att Odin/Oden även 

korsar könsgränser. Han lämnar sin position som manlig krigare och beger sig under 

ritualerna han gör sina gränsöverskridanden till en plats där vanliga kategorier 

upphävs, här finns inte längre centrum och periferi, levande eller död, människa eller 

djur, manlighet eller kvinnlighet.  

 

Maja Hagerman skriver om olika maktuttryck på tiden mellan vikingatid och medeltid 

i sin Spåren av kungens män.  Som material för sitt arbete har hon använts sig av 47

runstenar för att lyfta och diskutera olika historiska synpunkter. Hagerman menar att 

hövdingar och stormän byggde sin maktställning på att andra människor var i behov 

av skydd och trygghet. Ibland genomfördes detta med maffialiknande metoder. Man 

knöt personliga vänskapsband för att öka sin maktställning, bland annat genom 

äktenskap. Makt på denna tiden menar hon inte handlade lika mycket om materiell 

47 Hagerman, M. 1996. Spåren av kungens män. Bokförlaget Rabén Prisma. Stockholm.  
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rikedom utan mer om kontroll av landområden. Av denna anledningen var ägda 

marker ofta “flytande” på det sättet att pakterna mellan ätter kunde förändras på kort 

tid och då kunde landområden komma till eller försvinna under ganska kort tid. 

Därför var också vänskaps- och trohetsförbindelser av grundläggande betydelse. 

Detta tar sig uttryck i att samtida sånger och berättelser ofta handlade om trohet och 

svek.  Fester och gästabud var genom den kanal som människor, härskare och 48

gudar kunde agera genom. Exempel på detta är blotfester där man offrade till 

gudarna för att visa vördnad för dem men även för att visa upp sitt förbund med 

gudarna på. Detta var ett sätt att upprätthålla sin makt och sitt herravälde.  Offra 49

kunde man också göra på tingsförhandlingar, där offerblod stänks över människor 

och gudar för att visa på deras förbund.  Makten över landområdet var ibland 50

delegerad ner till erkända män från byarna som fick styra över lokala landområden. I 

dessa fall var kungen i behov av deras lojalitet. I vissa fall fick storbönder se sig 

besegrade och svära sig och sin mark till kungen.  

 

3. Resultat och diskussion: 

För att göra resultatredovisningen så tydlig som möjligt kommer jag inledningsvis 

presentera och analysera genus med Scotts genusmodell. När det passar bäst 

kommer jag att diskutera punkterna i allmänhet, och om det passar bättre att 

diskutera resultatet ur ett karaktärsperspektiv kommer detta göras. När 

genusredovisningen och genusdiskussionen är klar fortsätter jag genom att redovisa 

och diskutera makt utifrån de olika maktstrategierna jag presenterat under 

metod-avsnittet. Analyser av resultatet kommer göras genomgående under 

resultatredovisningen för att visa på samband eller skillnader gentemot den tidigare 

forskning jag presenterat.  

 

3.1 Genus 

Genus redovisas i den ordning som Scott presenterat i sin modell om 

genusframställning.  

48 Hagerman, M. 1996. Spåren av kungens män. Bokförlaget Rabén Prisma. Stockholm.  
49 Ibid. s.36f 
50 Ibid. s. 43 
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1. Kulturellt tillgängliga symboler 

Flera kulturella symboler finns att finna i romanen. Då romanen utspelar sig när tron 

på asagudarna fortfarande är stark och kristendomen fortfarande är ny och anses 

vara ett hot mot rådande religiös kultur är det främst kulturella symboler tillhörande 

asatron som presenteras. 

Kristendomen beskrivs bland annat i romanen såhär: 

“De är avfällingar, så fattiga att de bara dyrkar en enda gud, och han är uppspikad på ett 

kors”, hade Ylva förklarat med en min av avsmak. “Möter du en av deras präster får du 

varken tala med eller se på honom. De kan ta över din vilja.”  51

 

 Kulturella symboler finns tillgängliga för både kvinnor och män. Relationen mellan 

gudarna och människor framställs som nära, och respekten för gudarnas makt att 

påverka människornas öde är stor. Människorna offrar och ber till gudarna för att få 

deras välvilja och hjälp med olika saker i deras liv, till exempel god krigslycka, god 

växtlycka och så vidare. Gudarna visar sin välvilja tillbaka genom att bistå i strider, 

varna för hinder eller belöna människorna.  

 

Den är främst en dis som är närvarande för kvinnorna, Freja, som är närvarande 

genom hela romanen. Freja är fruktbarhetens dis. Hon är ledare för valkyriorna, vilka 

är härjungfrur som hämtar de främsta av de fallna krigarna till Valhalla (de fallna 

krigarnas boning). Utöver Freja kallas fruktbarhetens dis för: Vår fru, Vanadisen och 

Valfreja. Genom att offra, be och blota (också typ av offer fast mer genom ritualer 

och handlingar än att döda andra människor eller djur) visar man henne respekt får 

därigenom hennes hjälp tillbaka.  

 

Varje Frejasdag hade Sigrid färdats till templet med offergåvor, blotdjur från kungens egna 

flockar. Godarna hade hon lärt känna bättre, men det var gyndjorna hon skänkte de flesta 

djur, och de heliga kvinnorna visade henne vänskap. Vid varje besök bad hon till Vår fru och 

nornorna i den heliga lunden och för det vann hon aktning i templet. För Sigrid var det en 

ynnest att få be på den plats där seden var som starkast. Allt hade sannerligen fallit väl ut 

51 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 133  
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och vart hon än färdades möttes Sigrid av beundran och glädje. Det skulle gynna sonen när 

han anlände.  52

 

Sigrid, en av romanens huvudpersoner säger sig vara utvald av Freja, en ättling i 

rakt nedstigande led, detta då hon får ett tecken i form av ett fallande ljus på himlen 

när hon besöker sin mors gravkulle.  

 

Hon hade lovat sig till Freja och som svar hade den strålande skinande sänt en dis. Det var 

mer än hon någonsin kunnat drömma om. “Allt du önskar kommer du att få”, viskade vinden 

ömt och omfamnade henne. En himlastormande lycka fyllde bröstet. Hon hade blivit utvald 

av den främsta av gudinnor på blodnatten. Det mäktigaste av järtecken hade sänts till 

henne.  53

Sigrid har även ett Frejamärke inristat på handleden för att ge henne kraft i svåra 

stunder.  54

 

Som tack för att böner, offer och för att människorna ger av sig och svär sig till Freja 

hjälper hon dem i svåra stunder, bland annat genom att skicka en storm som blåser 

undan dimman när Sigrid och hennes följe blir attackerade på vägen till sitt nya hem, 

Svitjod. “Jag bad till Freja och hon sände stormdisen.”  Som tack för hennes hjälp 55

blotar människorna i hennes namn. “Vi må blota rikligt för denna välvilja.”  Ibland 56

ger hon är varsel om saker som ska hända.  

 

 Olika prövningar och val i deras liv menar de också är antingen en prövning av 

gudinnan eller valt av henne, till exempel när Sigrid ser Svend och blir förälskad i 

honom när hon redan är bortlovad: “Varför plågar du mig med lust, Vanadis? Prövar 

du min vilja?” , eller när Sigrid bestämmer sig för att gå med på giftermålet med 57

Erik: “Jag följer Asynjans vilja”, sa Sigrid “och hon önskar att mitt öde är att bli Eriks 

52Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 330f 
53Ibid s. 14 
54 Ibid. s. 102 
55 Ibid. s. 107  
56 Ibid. s. 108 
57 Ibid. s. 188 
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brud och mor till den störste kungasonen av dem alla.”  Detta tecken fick Sigrid i 58

form av en falk på himlen: “Om detta var maktens vilja skulle hon böja sig och lyda.” 

 Freja som kulturell symbol och är fruktbarhetens gudinna antyder att det på 59

kvinnan ligger ett ansvar för att föda fram arvingar. “När sveahövdingarna samlas för 

midvinterblotet vill jag ha dig tung av barn. Alla ska se din fruktbarhet, och att jag 

väntar en son och arvinge. Kan du göra detta för mig?”  Att Erik ber Sigrid göra 60

detta för honom visar att ansvaret för att bli gravid är Sigrids, och att hon är 

välsignad av Freja borde sätta press på Sigrid att leva upp till den välsignelse hon 

fått fruktbarhetens gudinna. Samtidigt visar detta att kvinnan som barnabärare är en 

del av hennes förväntningar som kvinna. 

 

Väldigt kort nämns också gudinnan Erce, moder jord. Till henne ber Sigrid när hon 

vill öppna portarna till eftervärlden för att prata med sin döda mor , och hennes 61

närvaro känner Sigrid när hon och Svend blotat under sommarfesten.  62

 

Utöver diser och valkyrior figurerar också trollkvinnor, nornor och gydjor. Diser är en 

form av andliga gudaväsen som dyker upp ibland för att bistå människorna på 

jorden.  Se exempel på föregående sida. Nornor är dem som tillsammans med 63

gudinnorna bestämmer människornas öden.  Gydjor är tjänarinnor till asarna och 64

asynjorna (gudarna och gudinnorna) och är dem som blotar, ber till makterna och 

tolkar deras vilja.  En annan förklaring av gydja kan vara religiöst ämbete eller 65

“prästinna”.  Ingen av dessa får man följa närmare, utan är en del av de olika 66

kulturella tillställningar som beskrivs i romanen, till exempel sommarfesten i Lejre 

eller midvinterblotet.  

 

58 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 124 
59 Ibid. s. 30 
60 Ibid. s. 263 
61 Ibid s. 12 
62 Ibid. s. 219ff 
63 Ibid. s. 455 
64 Sawyer, B. 1992. Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien. Viktoria Bokförlag. 
Skara. s. 78 
65 Hildebrandt, J. 2014. Bokförlaget Forum. Stockholm. Sigrid. s. 455 
66 Sawyer, B. 1992. Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien. Viktoria Bokförlag. 
Skara. s. 79 
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För männen är flera av gudarna som kulturellt tillgängliga symboler närmare 

beskrivna. Funktionen för dessa är detsamma som för gudinnorna och diserna, man 

ber till dem för att få lycka med olika saker i livet. Den gud som omnämns i flest 

sammanhang är guden Tor. Tor är gud över människorna och den gud man ber till 

för att få lycka i striden. “Tor härskade över marker, himmel, och sjöfarare. Han 

hjälpte människorna jättarna borta från utmarkerna och när han slog med sin 

hammare blixtrade det i skyn.”  “Vi följer Asators, Alda bergrs, vilja. 67

Människosläktets beskyddare svär att svearna blir segervissa om barnet krönts i 

Valhallas namn.”  Det är hans namn som omnämns när det på olika ställen i 68

romanen är strider. “Må Tor ge hans arm styrka.”   69

 

Utöver Tor så nämns Oden och Frej som kulturella symboler. Oden nämns dock 

bara få gånger, och då som “den vise som härskade i Valhalla.”  Frej är Frejas 70

tvillingbror, och precis som Freja är Frej sammankopplad med fruktbarhet. Även Frej 

nämns sällan i romanen, men hans betydelse för människorna verkar stor. Det är till 

Frej som männen ber om styrka när de är intima med kvinnorna. Följande exempel 

sker mellan kung Erik och hans Sigrid: 

 

“Jag är svuren till Frej”, sa han och lade henne ömsint på bädden och började ta av sina 

benkläder. “Begriper du dess innebörd?” Hon nickade. Frej, försvararen, fruktbarhetsguden, 

Frejas tvillingbror. Det innebar att han bolade så många kvinnor han kunde. Det var iallafall 

en lättnad.  71

 

Tillsammans är de dem tre som människorna offrar till under midvinterblotet, i 

samband med att Sigrids och Eriks son blir krönt till kung. Kung Erik har fått tecken 

att hans son ska döpas i Valhallas namn, och då ska svearna bli segervissa i den 

kommande striden. Samtidigt ska Sigrid stå inför de tre gudarna och bli bedömd, om 

hon är en värdig drottning av Svitjod.  

 

67 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s.97 
68 Ibid. s. 370 
69 Ibid. s. 57 
70 Ibid. s 97 
71 Ibid. s. 263 
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Sigrid svalde och bad inom sig att det hon bävade för trots allt inte skulle ske. Utan hopp 

steg hon in bland de heliga träden och sjönk ned på knä i vördnad för Oden, Tor och Frej 

som ställts i mitten av lunden. De tre gudarna såg tomt på henne när bloten började, nio 

hundar och nio hästar skänktes till dem, tre till var och en. För varje offer doppade godar och 

gyndjor en kvist i blodet som skvättes över gudarna och de församlade medan de mässade 

välsignelsegaldrar. Bloddropparna rann nedför Sigrids ansikte och hon höll ut sina händer 

och kände hur luften skälvde av gudarnas makt. Trummornas dån ekade som åska när de 

nio människooffren leddes av gyndjorna. Tre vad högbördiga, två män och en kvinna, tre var 

bönder och tre var trälar. Alla hade de med fri vilja valt att offra sig själva så att världen 

skulle vända sig ur mörkret och Sól återvända. Då skulle svearna få gudarnas skydd och 

fruktbarhet skulle råda på markerna och bland djur och människor. Vart nionde år måste 

detta göras för att blidka asarna. De utvalda hjältarna och hjältinnorna gav osjälviskt sitt liv 

för andras.  72

 

2. Normativa begrepp (vilka begränsar och definierar de associationer man gör med 

de kulturella symbolerna och andra handlingslinjer inom till exempel religion, politik 

och juridik) 

 

Varje gud eller dis har sitt “område”, det den guden eller disen är gud över eller 

vilken man ber till för att få just den gudens hjälp. För kvinnorna är det främst Freja 

som är närvarande genom romanen. Hon förknippas med fruktbarhet samtidigt som 

hon ger visioner om framtiden. Dessa visioner ser människorna som varsel, efter 

vilka de anpassar sina beslut om sina liv. Att Freja är fruktbarhetens dis blir extra 

tydligt i romanen då den dis om Freja sänder till Sigrid ska vara med henne och 

skydda det barn som Sigrid bär inom sig. Endast för detta uppdrag är disen sänd, 

och när Sigrid inte längre behöver disens beskydd alltså när barnet är fött, ska hon 

försvinna. Tron på disen som allvetande tar sig uttryck på ställen då människorna 

böjer sig för hennes vilja, och inte ser sig ha något val egentligen. “Allt är i Asynjans 

händer så det finns ingen anledning till oro.”  Att begreppet fruktbarhet är viktigt för 73

kvinnligheten blir alltså tydlig, av vilket jag menar att fruktbarhet är ett normativt 

begrepp för kvinnligheten i den tid då romanen utspelar sig. I romanen jämförs 

72 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 375 
73 Ibid. s. 372  
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barnafödande med att männen går ut i strid. “Barnafödande är kvinnors slagfält, lika 

tappert som män i strid ska det uthärdas.”  Här görs barnafödande till en direkt 74

liknelse med det manligaste idealet av dem alla, att vara en god kämpe. Detta i är 

linje med vad Sawyer skriver om hur kvinnor värderades utifrån fruktbarhet och 

familj.  Även Bandlien nämner, om än kort, kvinnans tillhörighet som familjär även 

om mannen var familjens representant. Även denna norm upprätthåller Hildebrandt 

genom att framställa Sigrid som en kvinna som bryr sig och vill ta ansvar för sina 

kommande barn, även om de skulle vara avkommor till kungen av svearna: “Götars 

lag säger att de får vara hos mig tills de är sju år. Det ska vara med i avtalet. Om inte 

du, far, värnar om min rätt tänker jag själv göra det.”  I detta sammanhang är jag 75

uppmärksammad på att Sigrid försöker utöva makt för att få sin vilja igenom. Hon 

anspelar på sin fars plikt att tillgodose sin dotters rättigheter, hon anspelar på hans 

manlighet. Denna maktteknik anspelar dels på hennes fars roll som man och far i att 

han bör tillgodose sin dotters rättigheter, vilket även kan ses som att Sigrid är mån 

om att hennes roll som mamma säkras.  Kanske handlar det också om kontroll, då 

Sigrid genom detta maktutövande får kontroll över en kommande tvist om vem som 

ska ta hand om barnen (till en uppkommen ålder av sju år) vid en eventuell 

skilsmässa. På detta sätt upprätthålls genusnormerna om kvinnans roll som mamma 

och ansvarig för barnen, samt mannens (Sigrids far) som den överlägsna och i detta 

fallet den som är ansvarig för hur giftermålsavtalet kommer se ut.  

 

De andra sätt som Sigrid beskrivs på kan likställas det sätt som Sawyer skrev att 

samtida litteratur om kvinnor beskrev dem. Sigrid beskrivs många gånger i romanen 

som underlägsen mannen. Flera exempel finns då män i hennes omgivning (far, 

hövding, man) säger till dem att inte bry sig om saker som dem inte förstår. Det finns 

en underliggande syn där mannen kan mer och förstår mer än kvinnans förstånd når, 

mannen är överlägsen kvinnan i allt: “Du talar som du har förstånd till mans ting.”  76

säger Sigrids bror till henne. Även Sigrids far gör det klart för henne att kvinnor och 

män bör bry sig om saker som hör deras kön till: “Inte ska du bry ditt huvud om 

74 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 332 
75 Ibid.  s.70 
76 Ibid.  s.117 
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sådant en dag som denna. Din make ska hålla ännu ett stort gille snart, du måste 

göra dig vacker för honom.”  77

 

Att kvinnan är underlägsen mannen i förstånd och blir ett sexuellt objekt porträtteras 

genom en beskrivning av vilka kung Erik föredrar att umgås med när det gäller råd, 

och när det gäller intim aktivitet: “På dagar och kvällar föredrog Erik mäns sällskap 

och råd, och på nätterna värmde andra kvinnor hans bädd.”  78

 

Att en syn där mannen är överlägsen kvinnan menar jag är exempel på hur 

genusnormer upprätthålls i romanen, däremot hur denna överlägsenhet yttrar sig är 

exempel på maktbruk vilket närmare redovisas i nästa avsnitt (3.2 Makt).  

 

Även begreppet heder är i romanen viktigt för att upprätthålla kvinnans värde. 

Heder-begreppet omnämns i samband med att kvinnan ska hålla ett löfte, eller ställa 

upp för ett beslut som gagnar familjen. Det tillhör också en hedersam kvinna att inte 

bjuda ut sig till vem som helst, vilket verkar vara tvärtom för männen. När Sigrid 

hulkar utanför en festhall och Svend står jämte för att hålla hennes hår frågar Ulf 

(hennes bror): “Bjuder du ut dig till jomsvikingen du trånar efter? Saknar du helt 

heder?”  Jag menar att motsvarande beteende, en man som bjuder ut sig till en 79

kvinna, hade fått motsatt reaktion. I de allra flesta fall förekommer dock 

heder-begreppet hos kvinnor i samband med ära och att leva upp till något för att 

ätten ska fortsätta med gott rykte:  

 

“Svär du att minnas var och en i släktledet?” Sigrid böjde sitt huvud i vördnad.  Hon var en 

tunn tråd i en mäktig väv som sträckte sig bort till tidens gryning. (...)   “Svär du på att sätta 

ättens heder framför ditt eget liv?”  80

 

77 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  s. 294f  
78 Ibid. s. 316 
79Ibid.. s. 180 
80 Ibid. s. 89f 
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Hon skulle stå brud med Svitjods kung och säkra ättens fred och styrka så att Anund och 

hans ärelösa ätt kunde slaktas till minsta barn. Hon kunde inte svika det löfte hon gett och 

dra vanära över sig själv, far och alla Skilfingar”  81

 

En hedersam kvinna har också ansvar för sitt husfolk. Kung Eriks vän Axel säger till 

Sigrid: “Det hedrar dig att du håller ordning på husfolket.”  Att vara en hedersam 82

kvinna verkar viktigt för att vara en attraktiv kvinna på “marknaden”, det vill säga att 

hedersamma kvinnor lättare blir bortgifta med bra, hedersamma och rika män. 

Denna heder som är viktig för Sigrid att få en bra make, riskerar hon dock genom att 

blota med Svend under sommarfesten, något som hon själv reflekterar över när hon 

inser att både den fred som hennes giftermål skulle leda till samt hennes heder och 

familjens ära blivit satt på spel.  

 

Hon hade skänkts till Erik som fredsdrottning men istället för att borga fred hade hon dragit 

in götarna i ännu ett krig. Det offer hon gjorde var utan mening och skulle enkom leda till mer 

död. (...) Sigrid fick svårt att dra luft när hon till fullo förstod vad hon gjort. Inte sedan Rovald 

den starke vägrade rädda sin far och sina tre bröder när deras skepp sjönk hade någon 

svikit ätten så mycket. Ångerfull kröp hon ihop medan ruelsen skar knivar i magen. Liderligt 

hade hon bolat med den fiende som ville dräpa den man hon var trolovad med. “Jag kommer 

bli fördömd av kommande ätter”, viskade hon till Emma som tryckte sig mot henne likt en 

hund.  83

 

Något som är viktig för att upprätthålla manligheten i romanen är sexualiteten, men 

inte vilken sexualitet som helst utan den heterosexuella sexualiteten. Att “bola” 

(utföra samlag) med kvinnor, eller snarare bristen eller uteblivandet av det, gör att 

deras manlighet blir ifrågasatt. Vid tillfällen då en man nekar en kvinna samlag, eller 

om det gått för lång tid (hur lång tid det ska gå utan att manligheten blir ifrågasatt 

framgår ej) används ibland skällsordet “ergi” om den aktuella mannen. Uttrycket 

“ergi” används också om Erik av Sigrid när hon antyder att han inte kan sköta sin 

gård och sitt hem, vilket han som man enligt Sawyer och Bandlien skulle vara 

81 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  s. 162  
82 Ibid. s. 359 
83 Ibid. s. 239f 
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ansvarig för: “Jag kan begripa att hövdingarna sviker dig. En ergi man som inte kan 

värna om sin gård förmår inte skydda ett rike.”   84

 

Att mannen ska bola många kvinnor verkar inte vara begränsat till en viss del eller 

klass i samhället, om kung Erik sägs också att han har rätt till att bola så mycket han 

vill med vilka han vill, vilket i vissa fall förklaras med hans koppling till guden Frej: 

“Frigda, Erik är kung av Frej. Hans plikt är att sprida fruktbarhet och styrka  bland 

alla i Svitjod, inte enkom hos sin egen ätt.”  Citatet visar inte bara på kung Eriks plikt 85

att upprätthålla sin manlighet utan också antyds en skyldighet att ta ansvar för att det 

folk han är kung över. Även för Sigrids far Toste är “bolandet” viktigt för manligheten. 

När Kára, genom Emma, förhäxat Toste och hans män så att deras stakar inte kan 

stå (vilket sker efter att Toste och hans män våldtagit sig på Emma)  ber Toste 86

Sigrid att få förhäxningen hävd då han inte fått bolat på veckor: 

 

 Far hade erbjudit henne silver som gäld för Emmas skador och krävt att förbannelsen som 

lagts på honom och männen skulle hävas. “Jag har inte bolat på veckor, du kan inte låta din 

far lida på detta vis” hade han vädjat till henne. “Inte ens godarna i templet kan häva den 

boja hon lagt på mig.”  87

 

Motsvarande, att en kvinnas kvinnlighet legitimeras genom hur många män hon 

skulle “bolat” med verkar motsägelsefullt i romanen. Detta tolkar jag utifrån 

reaktionen på att Sigrid inte blött under hennes och Eriks första samlag ihop, och att 

Erik flertalet gånger ifrågasätter om han är far till barnet. En omvänd situation skulle 

aldrig ske menar jag, då Erik har barn med flera kvinnor utöver det (dem) han och 

Sigrid ska få. Även detta fenomen, frilloförhållanden för kvinnor tolkar jag vore icke 

troligt i romanen då det endast är kung Erik och hövding Toste som beskrivs ha 

frilloförhållanden och frillobarn. Genom detta görs återigen skillnad på män och 

kvinnor och vilken ojämlikhet som råder i den tiden som romanen återspeglar. 

 

84 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  s. 355 
85 Ibid. s. 273  
86 Ibid. s. 276ff 
87 Ibid. s. 316 
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De genusnormer som jag menar att Hildebrandt upprätthåller i sin roman är olika för 

män och kvinnor. Normerna kopplas samman med de olika kulturella symbolerna, 

vilka i romanen är de olika hedniska gudarna man dyrkade under aktuella tidsperiod. 

Den kvinnliga guden som oftast förekommer i romanen, fruktbarhetens gudinna 

Freja, återspeglar normen för hur de undersökta kvinnorna porträtteras och vilka 

ideal de kvinnorna ska stå för. Fruktbarheten som ideal för kvinnor blir 

utgångspunkten för det samband som byggs mellan Sigrid och Freja. Sigrid vars 

graviditet och kommande avkomma som skyddas av Kára, genom och tillsammans 

med Emma, vilket Emma lever för. När Sigrids två barn är födda är Emmas liv till 

ända, och hon figurerar efter det endast som dis. Att det är just Emma som Kára blir 

en del av är inte överraskande för mig, då den tidigare forskningen också menade att 

dem som utövade magi och sejd (ritualer) var just kvinnor.  

 

Gudarna som representerar männen står bland annat också för fruktbarhet (Frej) 

vilket kommer till uttryck genom samtliga av de undersökta karaktärerna 

upprätthåller sin manlighet genom att “bola” med kvinnor i olika miljöer, i olika åldrar 

och från olika delar av samhället. Deras manlighet inskränks då dem inte “bolar” med 

tillräckligt många kvinnor, när det gått lång tid utan att de “bolat” eller deras stakar 

inte fungerar för detta syfte.  

 

Tor och Oden, krigets gud och människans gud får en central roll som stöttepelare i 

de delar där det ska krigas, stridas eller utföras våld. Att vara en god krigare är 

också en viktig del för att upprätthålla manligheten, tillsammans med sexualiteten. 

Lika viktigt som striden är för mannen är barnafödandet för kvinnor, vilket likställs 

med varandra för att visa på just detta. Sambandet mellan gudarna och deras ideal 

stämmer enligt min tolkning väl överens med hur de undersökta karaktärerna 

porträtteras.  

 

Genom att upprätthålla dessa ideal ges inget utrymme för genusöverskridande. 

Iallafall inte för de undersökta karaktärerna. En större undersökning där flera 

karaktärer analyseras skulle kanske kunna visa på exempel på genusöverskridande 

karaktärer. Å ena sidan menar jag att inte ge karaktärer genusöverskridande 
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egenskaper hjälper till att förstärka skillnader mellan kvinnor och män. Å andra sidan 

styrker den tidigare forskningen de framställningar som görs av de karaktärer som 

jag undersökt genus genom vilket gör romanskildringen mer trolig ur en källkritisk 

synpunkt. Av den anledningen finns det ett starkt argument för att upprätthålla 

genusnormer i en skildring som denna, som utspelar sig för tusen år sedan.  

 

3. Politiska och sociala instituitioner och organisationer (vilka medverkar för att 

upprätthålla denna ordning) 

 

I Joan Scotts modell av genusnivåer är politiska och sociala organisationer en del av 

nivå tre. Politiska eller sociala instituitioner och organisationer som vi känner dem 

må vara obefintliga under aktuella undersökta tidsperiod. Om istället ett annat ord för 

“organisation” används, sammanslutning, blir det lättare att undersöka i romanen.  88

Intentionen av de olika sammanslutningen av grupperna kommer alltså avgöra 

huruvida de benämns som politiska eller sociala. En politisk organisation definieras 

följande:  

 

En politisk organisation är en organisation av fysiska eller juridiska personer som strävar 

efter inflytande inom eller makt över en samhällelig administrativ enhet på internationell, 

nationell, regional eller lokal nivå, eller som strävar efter att etablera en sådan administrativ 

enhet.  89

 

En social organisation förklaras istället som de relationsmönster som finns mellan 

människor i en organisation.  90

 

Sammanslutningar som någon av de kvinnliga huvudkaraktärerna var delaktiga i var 

få och kom endast på tal någon enstaka gång. En gång i romanen är Sigrid delaktig i 

att utöva inflytande i grupp. Den gången var det i grupp med andra kvinnor, och 

situationen var ett straff som skulle utdelas, då är enheten en typ av dömande enhet. 

Det var Sigrids tjänarinna som skulle få ett straff för att hon spridit lögner om Sigrid, 

88 https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation (hämtad: 2017-11-29) 
89 https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_organisation (hämtad: 2017-11-29) 
90 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_organization (hämtad: 2017-11-30) 
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att det Svend som var far till barnet/n istället för Erik. Inflytandet utövades på lokal 

nivå. Denna beskrivning stämmer överens med förklaringen av en politisk instituition. 

Sigrids delaktighet är liten, då gruppen av kvinnor kommer överens om att en kvinna 

från den äldsta och mäktigaste sveaätten skulle utdela straffet, med motivationen: 

“På så sätt skulle ingen tvivla på straffet och Sigrids heder skulle för alltid vara 

rentvådd.”  De relationsmönster som figurerar i den politiska instituitionen som 91

Sigrid den gången är delaktig i är svåra för mig att diskutera och analysera, då detta 

avsnitt i romanen är ungefär en halv sida. Det som kan sägas om relationsmönster 

inom den sammanslutningen är att Sigrid undviker att ta för mycket plats, hon tar 

medvetet en mindre roll i den för att komma undan eventuella anklagelser om att hon 

varit partisk i straffet som utdelas. Denna sammanslutning av kvinnor som vid detta 

specifika tillfälle ska utöva makt är dock temporär, vilket gör att mitt resultat i denna 

del är centrerad till just denna gruppen vid det tillfället. Därav kan inget allmänt 

sägas om hur den gruppen av kvinnor fungerar politisk organisation eller vilka 

relationsmönster som råder eller förändras över tid.  

 

Benämningen på en politisk instituition/organisation skulle även på denna tid 

stämma överens om den familj, eller kanske mer korrekt, ätt som Sigrid tillhör.  Där 92

är det lättare att diskutera de relationsmönster som Sigrid är delaktig i. 

Skilfingar-ätten är en sammanslutning av människor som strävar efter inflytande över 

olika landområden. Inom den sammanlutningen av människor är Sigrid också 

underlägsen. Då hon är ogift är det hennes far som är förmyndare, vilket gör att 

Sigrids möjlighet att påverka kräver att hon förhandlar med sin far. När hon sedan 

gifter sig med kungen av svearna blir hennes förmyndare istället hennes man. Dock 

kan hennes ställning gentemot hennes far anses bli mer jämställd när hon blivit 

drottning, vilket jag tolkar efter en situation där Sigrid kräver gäld för att hennes far 

91 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 367  
92 Inom sociologin är familjen ett exempel på en institution, vilken kan undersökas genom 
institutions-begreppet som analysverktyg där förhållanden och fenomen inom institutionen (familjen 
detta fall) är i fokus. Jönsson, L-E., Persson, A och Sahlin, K. 2011. Institution. Liber AB. Malmö 
presenterar fem olika perspektiv på institutionen med både likheter och skillnader, men där de olika 
perspektiven är överens om att inom institutionen utövas social interaktion vilken genom makt 
begränsar människors handlande inom gruppen. Detta går även går att applicera på materialet för 
föreliggande undersökning. 
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våldtagit Emma som tillhör Sigrid då Emma är hennes tjänarinna.  Då Emma tillhör 93

Sigrid har Toste våldfört sig på någon som Sigrid äger, vilket gör att det är ett hån 

även mot Sigrid. Att Sigrid på samma sätt kunnat förhandla med sin far när hon var 

ogift anser jag vara inte lika möjlig. Statusen på en kvinna tolkar jag av mitt resultat 

för hennes möjlighet att utöva inflytande, både som ensam kvinna men även en 

kvinna tillhörande en sammanslutning människor. Den underlägsna kvinnan blir 

alltså porträtterad i avseendet när hon har möjlighet att utöva inflytande. Sigrid får 

möjlighet att tycka till, men som kvinna, varken gift eller ogift är hennes möjlighet att 

påverka genom beslutsfattande begränsad då kvinnan på den tiden hade en 

förmyndare då mannen var ansvarig. Ogift var förmyndaren hennes far, och gift var 

förmyndaren hennes man. En kvinna som inte var en fri kvinna tillhörde då oftast ett 

hushåll som slav eller tjänarinna, vilket Emma är ett exempel på, och då är 

förmyndaren (Sigrid) istället den som äger henne.  

 

För männen är tinget en typ av dömande enhet som nämns en gång tillsammans 

med någon av de undersökta karaktärerna. Det som sägs om tinget i romanen är att 

det där blir beslutat att det ska slutas fred mellan götar och svear, så att dem 

tillsammans kan kämpa mot Anundsätten. Tinget som beslutande organ lyfter både 

Bandlien  och Hagerman  i sin tidigare forskning vilket gör detta skeende troligt. 94 95

Resultatet säger dock inget om dess uppbyggnad, hur det är representerat eller 

relationen inom det. Den tidigare forskningen menar att det endast var fria män som 

var på tinget och fick vara med och tycka till. Det var de goda männens plats för att 

utöva lag och rätt.  96

 

Porträtteringen av hur kvinnor utövar inflytande i form av en politisk instituition samt 

hur relationen i en manlig grupp utövas menar jag är i linje med hur föregående 

resultat visat att genusnormer upprätthålls. Den underlägsna kvinnan som har svårt 

93 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 296  
94 Hermanson, L och Magnusdottír, A. 2016. Medeltidens genus: kvinnor och mäns roller inom kultur, 
rätt och samhälle i Norden och Europa ca 300-1500. Litorapid Media AB. Göteborg. 
95 Hagerman, M. 1996. Spåren av kungens män. Bokförlaget Rabén Prisma. Stockholm 
96 Bandlien, B. I kjonnets grenseland (s. 187-216) i Hermanson, L och Magnusdottír, A. 2016. 
Medeltidens genus: kvinnor och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle i Norden och Europa ca 
300-1500. Litorapid Media AB. Göteborg. s. 191 
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att utöva inflytande påvisas genom Sigrids underlägsna ställning gentemot hennes 

båda förmyndare. Att hon gifter sig och blir drottning hjälper en del för hennes 

möjligheter att utöva inflytande, med det är fortfarande hennes man som tar de 

slutgiltiga besluten. De kvinnliga genusnormerna upprätthålls också av att Sigrid 

flertalet gånger när hon har möjlighet att ta beslut gör sig själv underlägsen av att 

påvisa den makt som hennes man sitter på. Hon säger själv att finns till för att 

behaga sin kung och tillfredställa honom på det olika sätt hon finner möjligt. Detta 

ger bilden av att Sigrid medverkar till att upprätthålla bilden av hon lyder under 

honom. De manliga genusnormerna upprätthålls på det sätt att tinget förekommer 

som organisation, i vilken de fria männen agerade inom.  

 

4. Den subjektiva identiteten (individuella skillnader) 

För att detta avsnitt ska bli så tydligt som möjligt presenteras och diskuteras 

resultatet med fokus på de olika karaktärerna.  

 

Sigrid, hövdingadottern i Götland och senare drottningen av svearna kopplas 

samman med de ideal som gudinnan Freja står för, fruktbarheten.  Bland annat görs 

detta genom att Sigrid anser sig vara utvald av Freja, vilket skulle kunna ligga till 

grund för att Sigrid under tiden hon är havande har en dis vars uppdrag att skydda 

Sigrid och henne barn till dem är säkra. Detta blir även ett uttryck för kvinnlighet och 

dess koppling till kvinnan som ansvarig för barn och en del av dess produktion. 

Sigrid blir begränsad till sitt kön genom att göras underlägsen sin man och sin far, 

vilket hon görs uppmärksam på flera gånger, till exempel: “Mäns ting ska du inte 

bruka din skalle på.”  Den underlägsna kvinnan får stöd av tidigare forskning. Några 97

exempel finns i romanen då Sigrid vill värna om sina rättigheter, bland annat då det 

ska göras regler för det kommande giftermålet med kung Erik. Möjligen visar detta 

på en kvinna som försöker göra sig möjligheter som hon inte är garanterad, vilket 

visar att Sigrid åtminstone försöker göra sin röst hörd. Dock är min tolkning att dessa 

tillfällen är mångt färre än de gånger hon begränsas i handlingsutrymme och aktion 

endast på grund att sitt kön. Hon som drottning är förmyndare för sina tjänarinnor, 

vilket porträtteras i romanen. För dem är hon ansvarig och mellan drottning och 

97 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 319 
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tjänarinnor finns rättigheter och skyldigheter. Sigrids skyldigheter är att ansvara för 

dem och se till att dem har husrum och mat, varpå tjänarinnornas skyldigheter är att 

lyda Sigrid i allt hon säger. Genusnormerna upprätthålls mer ofta än dem utmanas 

de gånger Sigrid porträtteras i romanen.  De tillfällen hon får chans att utöva 

inflytande, vara med och bestämma kommer diskuteras närmare och ligga till grund 

för att undersöka hur hon utövar den makten hon får tillfälle att utöva i nästa avsnitt 

(3.2 Makt).  

 

Sigrid görs till objekt, när det beskrivs att hon ska visas upp för de av kung Eriks män 

som kommit för att be om Sigrids hand: “Sigrid skulle visas upp för köparna som en 

av fars präktiga märrar. Med högburet huvud och flätad man skulle hon trava in i 

hallen, kråma sig och värdesättas.”  Sigrid görs till ett djur, som ska visas upp för 98

sina köpare.  

Sigrid framställs som ett kärl för kung Eriks kommande avkomma: “Jag är långt 

hemifrån och alla vill dräpa mig. Svearna hatar mig och för Erik är jag blott en 

avelsko han inte snabbt nog kan få dräktig.”  Sigrids liv är inte hennes eget, då 99

hennes agerande sker med ätten bästa i första hand. Hildebrandt visar på skillnaden 

mellan verklighet och “dimma” i romanen genom att Sigrid  beskrivs befinna sig som 

flytande mellan två världar när gudinnan tar henne i besittning.  Sawyers forskning 100

visade att oftast var kvinnor som blev beskrivna på detta sätt, tillgängliga för magi 

samtidigt som Bandlien menar att det i mytologin var ett sätt att skilja på centrum och 

periferi.  

 

Sexualiteten hos män är viktig och porträtteras hos Erik och Toste. . Båda männen 

har varsin fru, och utöver dem har de frillor med vilka de har andra barn. Erik känner 

sig hotad när ryktet om att Sigrid legat med Svend och att risken fanns att det var 

hans barn och inte Eriks. Därmed sätts Eriks heder på spel. När Tostes stake blir 

förhäxad en av dis använder Sigrid detta för att håna honom, och påpekar det 

omaskulina med en stake som inte fungerar normalt, vilket visar vilket tydligt 

98 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 36 
99 Ibid. s. 300 
100Ibid. s. 130 och 221 
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samband det finns mellan manlighet och sexualitet. Att Erik är svuren till Frej, 

fruktbarhetsguden, borde spela stor roll för att sexualiteten spelar extra stor roll för 

Erik. Detta blir tydligt då Erik gång på gång poängterar vikten av att Sigrid snabbt blir 

med barn, för att visa för alla att han är skyddad av fruktbarhetsguden, till exempel: 

“När sveahövdingarna samlas för midvinterblodet vill jag ha dig tung av barn. Alla 

ska se din frukbarhet, och att jag väntar en son och en arvinge. kan du göra detta för 

mig?”   Sexualiteten framstår också spela roll för även Tostes manlighet, därför 101

drar jag slutsatsen att sexualiteten spelar roll för män oavsett var i den sociala 

hierarkin mannen befinner sig. Sexualiteten ter sig vara ett manligt drag som hela 

tiden måste bevisas för att upprätthålla manligheten. Det räcker inte med att vara en 

familjefar som tar ansvar för sin familj, utan allra helst ska den fruktbara kungen 

sprida sin säd runt om i det område han kontrollerar, vilket till och med beskrivs som 

hans plikt.  Detta menar jag troligtvis är en konsekvens av att Erik är svuren till 102

fruktbarhetsguden Frej, vilket också påverkar att Eriks fruktbarhet hela tiden måste 

bevisas som ett tecken på hans typ av förbund med Frej. Om Erik istället hade varit 

svuren till Tor, hade kanske mer fokus på Eriks karaktär legat i att vara en 

stridslysten kämpe än att “bola” med så kvinnor som möjligt. Detta är dock en högst 

personlig spekulation.  

 

Utöver sexualiteten beskrivs också styrka och beslutsamhet som manliga drag hos 

kung Erik.  

 

Han är kanske femton år äldre än du. Skicklig i strid och stark som en Sveakung må vara, 

och han sätter heder främst hos både kvinnor och män. Om Erik bestämt sig för att göra 

något så genomför han det på manligaste vis. Få han stå emot hans vilja när han beslutat 

sig för något.  103

 

Även om inte Erik förekommer i många stridssituationer i romanen är det ändå viktigt 

på det sättet han ses på av andra att han även är stark och skicklig i strid. 

 

101 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 263 
102 Ibid. s. 273 
103 Ibid. s. 42 
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 Sexualiteten beskrivs som en del av manligheten, men närhet verkar för det 

omanliga. Om Toste och Palne (Svends fosterfar) skrivs det: “De båda hövdingarna 

omfamnade varandra med sådan högljudd hjärtlighet att Svend nästan kände skam 

över deras omanlighet.”  Kramar är alltså inte någon för en man. Om Toste skrivs 104

det minst om av de undersökta karaktärerna. Toste har flera frillor, men han har en 

favorit. “Dörren till Tostes praktsal knarrade till och Åse kom skyndande över 

gårdstunet bort till kvinnornas hus. Far hade ännu henne som favorit bland sina frillor 

trots att hon började bli gammal.”  Här förklaras att Toste har flera frillor, samtidigt 105

som det inte verkar vara något onormalt eller konstigt. Det tycks tvärtom vara vanligt, 

då som jag tidigare nämnt Erik också hade flera frillor med vilka han bland annat har 

flera barn. Samma gäller för Toste.  Att Tostes mandom blir förbannat och overksam 

vilket beskrivs som omanligt är ytterligare ett exempel på sexualitetens viktiga 

betydelse för mannen och manligheten. 

 

Utöver sexualiteten som symbol för manligheten nämns också Toste i samband med 

uttrycket “fri man”. Han säger till en av vakterna i Lejre, när de ska lämna för att 

färdas vidare mot Svitjod: “Fria mäns färder är deras ensak.”  Här tolkar jag Tostes 106

uttryck som att han inte behöver förklara sig för någon annan, han är en fri man och 

har inga skyldigheter mot någon. Toste är hövding och och vakten är en typ av 

arbetare, och att antyda att man är en fri man skulle antyda vissa privilegier och en 

viss legitimitet gentemot någon som står under honom i rang.  

 

3.1.1 Sammanfattning: 

Resultatet av undersökningen av genus visar tydligt att genusnormer upprätthålls i 

romanen. Precis som den tidigare forskningen visar är det den underlägsna kvinnan 

som porträtteras i romanen.  Sawyer skriver att kyrkan kunde erbjuda en typ av 

karriär för kvinnan där hon blev skyddad från att objektifieras och ses som 

handelsvara på gårdarna. Sigrid som bjuds ut av sin egen far för att bedömas av de 

vänner till kungen som han skickat. Här skildras också kvinnan som objekt, vilket 

104 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  s. 139 
105 Ibid. s. 67 
106 Ibid. s. 238 
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flera beskrivningar av kvinnan som sexobjekt för män vars rättigheter finns. 

Kvinnligheten i romanen centreras till fruktbarheten, vilket kommer till uttryck genom 

Sigrids starka band till fruktbarhetsgudinnan Freja. Samma band görs mellan Erik 

och Frej, med skillnaden att kvinnan är ett kärl för avkommor och männen ska utöva 

samlag med så många som möjligt för att sprida fruktbarheten. Att kvinnor skulle 

tillåtas bedriva samlag på samma sätt ser jag som otänkbart, vilket jag tolkar på den 

grund att Erik hotar att döda Sigrid när det börjar spridas rykten om att hon legat 

samman med Svend och att han vara far till barnen.  

 

Genom att påtala det omanliga med män som inte kan utföra samlag, eller män som 

beskrivs som “ergi” upprätthåller Hildebrandt de föreställning om hur män ska vara 

och agera. Resultatet av min undersökning med fokus på genus pekar åt att kvinnan 

ses som ett sexuellt objekt och underlägsen mannen i kropp och sinne, där mannen 

istället ska vara så sexuellt aktiv han bara kan vilket beskrivs som en plikt. Mannen 

är till skillnad från kvinnan överlägsen henne på alla plan, vilket kan ha att göra med 

att han bär ansvar för henne och det blir lätt för mannen motivera kontroll över 

henne. Hur kvinnan och mannen porträtteras och på det sätt samt vilka begrepp som 

beskriver dem utifrån genus framställs genom en koppling till de gudar som är 

aktuella på den tiden. Gudarna fungerar som vägvisare och de styr över 

människorna och människorna beter sig efter de ideal som gudarna förespråkar. 

 

Precis som Renander skriver i sin avhandling synliggör Hildebrandt genussystemen 

genom att skildra enskilda personers handlingar och öden i den historiska kontexten. 

 

3.2 Makt 

Hagerman menar att makt på vikinga- och medeltid utgjorde kontroll av mark mer än 

kontroll av och mängd rikedomar.  Renander vidareutvecklar genom att förklara att 107

allianser och vänskapsband utgjorde grunden för att kunna kontrollera mark.  I 108

denna uppsats undersöker jag makt där kontroll av personer utgör materialet. 

107 Hagerman, M. 1996. Spåren av kungens män. Bokförlaget Rabén Prisma. Stockholm 
108 Renander, C.  2007. Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande 
och historiedidaktik. Malmö högskola. 
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Kontrollen av människor är dock möjlig genom att inneha kontroll av mark, och 

kontrollen av mark förhandlas i romanen genom i första hand giftermålet mellan två 

fiender. Giftermålet i sig är grunden till att Erik kommer få mer makt i form av kontroll. 

Götarna och svearna behöver sluta sig samman mot en gemensam fiende, därför 

behöver kung Erik kontrollera mer mark för att kunna kontrollera mer människor som 

kan strida för honom. Genom ett giftermål med Sigrid, som tillhör en av de 

mäktigaste ätterna i Götland kommer Erik att kontrollera mer mark och med det 

också mer människor. Jag menar att kontroll av mark och kontroll människor är en 

relation beroende av varandra. Att undersöka hur man i romanen utövar kontrollen 

av människor är därför möjlig genom att den som bestämmer redan har eller påväg 

att få kontroll av marken där människorna bor. Hagermans definition av makt 

förklarar därför att kontrollen av människor är genomförbar och meningsfull.  

 

För att tydliggöra resultatpresentationen kommer maktaspekten i undersökningen 

beskrivas ur ett karaktär-perspektiv. Jag inleder med kvinnan, Sigrid, och fortsätter 

sedan med männen, Erik och Toste för att avsluta med en sammanfattning. 

 

3.2.1 Sigrid 

Sigrids möjlighet att utöva inflytande och makt är i romanen begränsad, dels  av den 

anledningen att hon är kvinna men också att hon inte heller alltid kan ta beslut över 

sig själv och sitt eget liv. När hennes position i samhället ändras från hövdingadotter 

till drottning ökar hennes maktbruk. Sigrid funderar även över vad giftermålet med 

kung Erik skulle betyda när det kommer till kontroll av mark, vilket också innebär 

kontroll av fler människor: “Sigrids rikedom i makt och gårdar, tillsammans med fars 

och resten av ättens ägor, innefattade nästan hela västra Götland. Denna mark 

skulle Erik kontrollera när han tog henne till brud.”   109

 

De hon bestämmer över, eller ger order, är oftast dem som hon äger, det vill säga 

hennes tjänarinnor. De hade hon även makt över när hon var hövdingadotter. 

Skillnaden utifrån hennes roll som hövdingadotter och som drottning innebär att hon 

109 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 42 
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har makt över fler människor än sin tjänarinnor. Hur hon använder sin makt 

redovisas nedan.  

 

I Götland när Sigrid är hövdingadotter har hon två tjänarinnor som hon har kontrollen 

över. Dessa två, Alfhild och Jorun, är uppfostrade i samma ätt som Sigrid och vet hur 

man uppför sig och de ser varandra som familj.  Sigrid som hövdingadotter gör ett 110

försök att utöva inflytande när det ska avtalas om giftermålet med Erik. Hon hänvisar 

till deras (götarnas) lag som säger att vid eventuell skilsmässa ska Sigrid få ha 

ansvaret för barnen tills dess att de är sju år. “Götars lag säger att de får vara hos 

mig tills de är sju år. Det ska vara med i avtalet. Om inte du, far, värnar om min rätt 

tänker jag själv göra det.”  I min mening använder Sigrid argumentet om att hennes 111

fars skyldighet är att upprätthålla gällande lagar för att få sin vilja igenom, att få 

kontroll och makt över situationen, samtidigt som Toste ska känna sig tvingad att gå 

med på hennes förslag. Börjesson och Rehn menar att makt-tekniken tvång som 

något vi upplever att vi blir pressade till att göra, vilket jag tolkar att Sigrids far 

upplever sig tvingad att göra. Samtidigt påpekar Börjesson och Rehn att upplevelsen 

av tvång kan vara subtil, vilket jag tolkar inte förekommer i denna situationen då 

Sigrid aktivt verkar för att minska valmöjligheterna för att Toste ska svara nej på 

hennes begäran. Samtidigt som Börjesson och Rehn diskuterar makt-tekniken 

övervakning och kontroll lyfter de begreppen inkludering och exkludering. Man kan 

utifrån presenterat exempel också tolka Sigrids aktion som ett försök att bli 

inkluderad i beslutsfattandet, vilket skulle tala övervakning och kontroll som 

maktteknik. Båda makt-teknikerna menar jag kan användas för att tolka vilken 

maktteknik Sigrid använder sig av.  

 

En annan maktteknik som Sigrid använder, vilken är den hon använder sig av flest 

gånger i romanen är hot om våld. Dessa situationer sker efter att hon gift sig med 

kung Erik. Att Sigrid efter sitt giftermål med kungen av Svitjod utövar makt oftare och 

i en högre grad av hot om hon inte får sin vilja igenom tolkar jag hör samman med 

hennes förändrade position i samhällsordningen. Som drottning och ett steg högre i 

110 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 367f 
111 Ibid. s. 70 
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rang i samhället är det kanske inte så konstigt att hennes möjligheter att utöva makt 

ökar. Resultatet av undersökningen visar också att hon använder sig av 

makt-tekniken hot om våld i högre grad när hon är drottning jämfört med när hon var 

hövdingadotter, där hot om våld inte förekom någon gång. Exempel på situationer 

där Sigrid använder hot om våld som maktteknik är när Sigrid ber sina tjänarinnor 

leta reda på Emma (kvinnan som skyddar Sigrid och hennes kommande barn), när 

Emma blivit våldtagen och Sigrid håller hennes tjänarinnor ansvariga för Emmas 

hälsa, eller för att ta reda på vilka som våldtagit och skadat Emma. Samtliga 

scenarion är exempel då Sigrid använder sig av hot om våld om maktteknik. Vad 

Sigrid hotar sina tjänarinnor med är straff genom piskning, döden eller med 

fördrivning. Även om fördrivning inte behöver bli direkt fysiskt våldsamt, bör ändå att 

fördrivas från sin familj och de som tar hand om en innebära en försämrad 

livssituation vilken kan jämföras med något som upplevs som våldsamt. Möjligtvis 

passar tvång som maktteknik, då Sigrid minskar alternativen för tjänarinnorna vilket 

bör öka chansen för att Sigrid ska få som hon vill. Jag öppnar för att båda 

benämningarna av makttekniker kan användas för att tolka maktbruket i situationen.  

 

Samtidigt som Sigrid byter position i samhället, och blir drottning istället för 

hövdingadotter byter hon samtidigt miljö och fysisk plats. Hon lämnar Götland för 

Svitjod. Miljöombytet verkar ha den påverkan på henne att hon är snabb med att 

yttra den makt hon anser sig besitta som drottning, även om hon inte ännu blivit 

drottning. När hon och hennes tjänarinnor anländer till det rum som Sigrid blivit 

tilldelad är hon allt annat än nöjd med rummet. Hon anser sig ha fått ett sämre rum 

än de frillor som kung Erik har, och ifrågasätter även detta:  

 

“Jag bestämmer vem som ska bo var i mitt eget hem. Låt oss syna de rum som står till buds, 

så tar jag därefter beslut om var jag ska ha min boning.” (...) “Är det sed i Svitjod att kungens 

frillor bor bättre än hans drottning?” frågade hon. (...) “Måhända ska jag resa hem och 

berätta att ni håller frillorna högre än Skilfingarnas hövdingadotter. Den skymfen kommer 

götarna inte tåla.”  112

 

112 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 258f 
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Sigrid antyder att hon och hennes ätt blivit förnedrad, och för det kommer svearna på 

något sätt att straffas. Även här menar jag att hot om våld används av Sigrid som 

maktbruk. Jag tolkar även hennes maktbruk som att hon direkt vill visa att hon är 

deras drottning och förtjänar att ha det bättre än hur kung Eriks frillor har det. I 

Götland var hon “bara” en hövdingadotter, och när hon anlänt till Svitjod anser hon 

sig besitta en drottningmakt, även om hon inte officiellt blivit deras drottning vid 

tidpunkten för detta maktbruk. Det är då tänkbart att hon redan från början vill visa 

att man inte utnyttjar henne hur som helst. Jag gör slutsatsen att hennes position i 

samhället som drottning möjliggör ett ökat maktbruk, vilket det också resulterar i.  

 

Vid ett tillfälle i boken, när Sigrid ska förhandla om hur ska ta sig ur knipan där kung 

Erik och flera i hans hov tror att Svend är far till Sigrids barn, använder hon sig av 

maktbruket belöning. Hon föreslår att hon skall skickas tillbaka till Götland i skam 

och där regera i hennes sons namn, Olof Skötkonung. Detta motiverar hon med att 

den viktiga freden mellan götar och svear kommer bestå, samtidigt som kung Eriks 

rike (kontroll av mark) kommer vara fortsatt stort och mäktigt. Om kung Erik gör som 

hon vill, blir alltså belöningen att hans makt kommer bestå.  113

 

Att frekvensen av hot om våld som maktteknik ökar avsevärt när Sigrid gifter upp sig 

i samhällshierarkin, den blir nästan den enbart använda makttekniken,  tolkar jag 

visar på hot om våld som en effektiv maktteknik. Hade inte makttekniken fungerat 

hade troligtvis frekvensen av hot om våld som maktteknik minskat istället för att öka.  

De maktbruk som Sigrid använder sig av är alltså: tvång, hot om våld samt belöning.  

 

3.2.2 Erik 

Hot om våld är det maktbruk som kung Erik använder sig av. Till exempel hotar Erik 

med att döda Sigrid när han fått höra att hon legat samman med Svend vid 

sommarblotet , eller antyder att Sigrids liv bland svearna blir svårt om Sigrid inte är 114

kommer överens med andra kvinnor.   När Erik beger sig iväg från Svitjod för att 115

113 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 434fff 
114 Ibid. s. 356 
115 Ibid. s. 262 
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övertyga sveahövdingarna om att ta hans parti i den kommande striden ber han 

även Sigrid att lyda honom i några olika uppdrag han ger henne. Vid det tillfället 

beskrivs det även som att Sigrid upplever sig hotad: “Eriks röst var så skarp att hon 

trodde att han skulle slå till henne.”  Det slutar dock inte alltid med hot. Börjesson 116

och Rehn menar att det räcker med att hotet upplevs som verkligt för att ett maktbruk 

ska klassas som hot om våld. Kung Erik går däremot längre än så, och slår Sigrid vid 

ett tillfälle.  

 

Jag kan begripa att hövdingarna sviker dig. En ergi man som inte kan värna om sin gård 

förmår inte skydda ett rike.” Eriks knytnäve träffade henne så hårt på kinden att hon nästan 

föll. Smärtan ekade i huvudet, brände genom hud och skalle. Sigrid sträckte på sig och 

mötte lugnt hans blick. “Smärtar sanningen dig så illa att du måste slå en värnlös, din 

kuklösa stackare.” Eriks ansikte var högrött av raseri när han lyfte näven igen. Ådrorna i 

ansiktet svällde. Sigrid fruktade honom inte, varje slag visade vilken omanlig stackare han 

var.  117

 

Här sammankopplar även Hildebrandt våld mot en kvinna med omanlighet. Att Erik 

verkställer hotet skulle kunna tänkas ha den inverkan på Sigrid att när hon den första 

gången fått ta emot slag i efterhand är mer försiktig att utmana Erik vid de tillfällen 

hon blir hotad, vilket dock är en högst personlig reflektion. Det sker bara vid ett 

tillfälle att Erik utdelar slag mot Sigrid, av vilken anledning man kan anta att Sigrid 

vet att framtida hot om våld från Erik kan besannas. Då det bara sker vid ett tillfälle, 

och det inte framgår att Sigrid reflekterar över detta faktum gör att jag endast kan 

anta utan att veta säkert.  

 

Inget annat maktbruk än hot om våld förekommer när det är karaktären Erik som 

undersöks. De flesta situationer där Erik använder sig av hot om våld är också 

riktade mot Sigrid. Att maktbruket hot om våld används flitigt av kung Erik 

tillsammans med att resultatet med att Sigrids maktbruk också visade på hot om våld 

som flitigt använt maktbruk gör att jag tolkar maktbruket som väl fungerande. 

Likheter mellan Sigrid och Erik är att när maktbruket hot om våld används tillhör 

116 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  s. 319 
117 Ibid. s. 355 
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båda samhällets topp, det vill säga kung och drottning över Svitjod. Jag menar också 

att det är en betydande förklaring till möjligheten att använda sig av detta, och 

möjligtvis andra maktbruk. Att till exempel Erik inte använder andra maktbruk betyder 

inte att han inte skulle kunna göra det. Chansen att Sigrid skulle ha möjlighet att 

utöva makt i samma form och med samma frekvens känns därför inte så trolig. Detta 

menar jag är skillnaden mellan resultaten. Erik som är man och dessutom kung har 

ett legitimerat maktbruk, men Sigrids möjlighet till maktbruk är beroende av kön (att 

hon är kvinna menar jag begränsar hennes möjlighet till inflytande och 

bestämmande) och plats i den sociala hierarkin. Det vill säga: Sigrids roll som 

drottning bidrar till ett ökat maktbruk medan Erik mer troligt hade haft möjlighet till ett 

aktivt maktbruk även om han inte var just kung. Att vara man bland vanliga 

människor innebar ofta att man som far eller familjeöverhuvud hade ansvar för 

människorna i det hushållet man representerade, vilket innebär kontroll över dem. Av 

resultatet tolkar jag det som att könet spelar mer roll för kvinnan än för mannen när 

det kommer till möjlighet att utöva makt. Däremot är jag medveten om rollen som 

kung i större grad legitimerar den mesta formen av maktbruk, då han bär ansvar för 

den mark och det landområde han kontrollerar.  

 

3.2.3 Toste 

Två typer av maktbruk förekommer hos karaktären Toste. Det maktbruk han 

använder flest gånger är tvång. Detta maktbruk använder han när han bland annat 

försöker övertyga Sigrid att gifta sig med Erik:  

 

Ska goda män dö för att du inte vill ligga samman med en man som sägs vara ståtlig och 

god? Ska fler mödrar och barn dö i flammor för att du är för stolt för att leva i rikedom och bli 

älskad och vördad? Minns att du är dotter till en hövding, en Skilfingar. Ditt liv tillhör inte dig 

utan din ätt, och detta är det offer som krävs. (...) Om du inte går med på saken drar du 

skam över oss alla, och jag blir en edsbrytare.  118

 

Det blir tydligt att Toste försöker minska Sigrids alternativ, och genom tvång får 

henne att göra som han vill, vilket Börjesson och Rehn definerar som maktbruk 

118 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 29 
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genom tvång. Toste använder deras ätt och ättens heder som argument, vilket 

fungerar väl då Sigrid känner sig tvingad att gå med på förslaget: “Hon kände alltför 

väl till sina plikter.”  Kanske skulle citatet, och speciellt sista meningen gå att 119

diskutera ur en hot om våld-aspekt. Toste ger inget direkt hot, men om Sigrid inte går 

med på saken “drar hon skam över oss alla” vilket skulle kunna ses som ett hot om 

konsekvenser så som att inte längre få tillhöra familjen etc. Han antyder också att 

Sigrids liv inte är hennes eget, utan hon har skyldigheter gentemot sin ätt där hon 

inte får sätta sig själv i första hand, vilket är ännu ett exempel där kvinnan görs 

underlägsen. I detta fallet sin familj och sin ätt.  

 

Toste försöker också påverka Sigrid att bryta den förbannelse som Emma (Sigrids 

halvsyster) lagt på Tostes könsorgan efter att Toste och hans mannar våldtagit 

henne:  

 

Även om hon är min är hon likväl ingenting, inte ens ett frillobarn. Hon är värd mindre än 

mina hundar. Gudarna har gett oss vår plats i denna värld, hon är en träl och du är svearnas 

drottning. Dra inte olycka över oss alla genom att bryta denna ordning.  120

 

Inte heller här figuerar något direkt hot om våld, men ändå kan exemplet användas 

för att påvisa något sorts försök till maktbruk. Om Sigrid inte gör som Toste vill 

kommer hon, enligt honom, dra olycka över dem. Maktbruket tvång används för att 

minska en annan människas valmöjligheter. Jag menar att Toste i det här fallet ändå 

gör ett försök.  

 

Det andra maktbruket som Toste använder sig av är belöning. När Toste och Sigrid 

pratar om hennes giftermål med Erik försöker han locka henne genom att påpeka 

fördelarna med giftermålet: “Skilfingarna har inte längre något otalt med Svitjod. 

Enhälligt beslöt vi på tinget att sluta fred med svearna och kämpa med dom mot 

Anundsätten. (...) Freden befästs med giftermål. Du blir drottning över Svitjod.”  121

Drottning-rollen ska alltså bli Sigrids belöning för det offer hon gör för sin ätt.  

119 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm.  s. 29 
120 Ibid. s. 295 
121 Ibid. s. 27 
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3.3 Sammanfattning: 

Hot om våld verkar ha varit ett populärt maktbruk i romanen. Både Sigrid och Erik 

tenderar att flitigt använda maktbruket vid olika tillfällen. Likheten mellan dessa två är 

att de både befinner sig på toppen av hierarkin i samhället. De får alltså fler tillfällen 

än Toste att utöva makt då de har fler människor att bestämma över, vilket kan vara 

orsaken till att Toste utövade makt vid betydligt färre tillfällen än Sigrid och Erik. En 

annan anledning kan vara att Sigrid som huvudperson får stor plats i romanen, och 

Erik och Toste får mindre då de skulle kunna räknas som bipersoner. Även om Sigrid 

och Erik skiljer sig åt i kön, verkar båda två inte vara rädda för att hota människor i 

deras närhet till livet gång efter annan. Det kan antas att när en person hotas bli 

misshandlad eller flådd till döds är han eller hon mer benägen att utföra handlingen 

den blir bedd om än om risken för våld inte finns. Därför ter sig hot om våld vara en 

kraftfull maktteknik, vilket yttrar sig då hot om våld verkar vara den vanligaste 

makt-tekniken som används under den vikinga-/ medeltid som beskrivs i romanen. 

Att Erik använder sig av hot om våld som maktbruk är kanske inte så konstigt, 

Renander skriver att det var kungen som hade sista talan om vem som skulle leva 

eller dö, vilket möjliggör att de hot han använder mycket väl kan besannas.  

 

Sigrid är den av de undersökta karaktärerna som genomgår en förändring, från 

hövdingadotter till drottning, vilket också syns i ett förändrat maktbruk. Som 

hövdingadotter använde hon sig av tvång eller försök till kontroll, medan hon när hon 

blivit drottning övergår till ett maktbruk som oftare innefattar hot om våld, vilket jag 

skulle säga är en upptrappning av maktbruket. Detta blir möjligt då hon som 

drottning har större möjlighet att genomföra det som hon hotar att göra. Till skillnad 

från hennes far beskrivs hans maktbruk mer tamt eller lite mjukare än var Sigrid 

hårda framtoning om hot ofta förekommer. Däremot görs Sigrid underlägsen av sin 

far de gånger han utövar makt mot henne. Då de tillfällen som Toste utövar makt i 

romanen är tämligen få kan jag inte säga mycket om Tostes maktbruk. I en 

jämförelse mellan far och dotter verkar hon mer hård och tuff och hans inte lika 

mycket. Om Toste-karaktären fått mer plats i romanen finns det en möjlighet att även 

han anammat hot om våld som maktbruk, då det verkar effektivt. Att så skulle vara 
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fallet går dock inte att säga, men en spekulation utifrån de andra karaktärernas 

maktbruk är möjlig.  

 

4. Slutsats och samband 

Undersökningen av genus resulterade i olika normbegrepp vilka kvinnor och män 

porträtterats utifrån. Gudar och gudinnor/diser var förebilder för hur kvinnor och ska 

leva och vad som förväntas av dem, detsamma för män. Det kvinnliga idealet 

framträder som den fruktsamma kvinnan som åt sin man fungerar som sexobjekt och 

ska finnas till för honom när och hur han vill. Hon ska också föda honom barn, allra 

helst söner som kan ta efter mannen som överhuvud. Kvinnan är underlägsen 

mannen fysiskt och psykiskt och verkar sällan utanför hushållets ramar. Den 

fruktbara mannen som ska sprida sin säd till många samtidigt som han är stark, 

duktig i strid och tar ansvar (kontrollerar) sin familj och sitt hushåll är det manliga 

idealet.  

 

Maktbruket är också beroende av genus på viset att kvinnan är begränsad i sitt 

maktbruk, både som ogift och gift. När hon är ogift är hennes förmyndare hennes far, 

och när hon är gift är det hennes man som är förmyndare. Det vittnar om kvinnan 

som underlägsen i alla lägen och ofta oförmögen att kontrollera andra människor än 

de trälar och tjänarinnor hon äger. När kvinnan blir drottning ökar hennes maktbruk 

vilket förklaras av hennes plats högre i hierkarkin, till skillnad från när hon var 

hövdingadotter. Mannen är inte begränsad på samma sätt. Hot om våld var det mest 

använda maktbruket. Kanske kan kung Eriks användande av hot om våld som 

maktbruk förklaras med att han var den som hade det slutgiltiga ordet om vem som 

skulle leva och dö, därför var sannolikheten stor att han hans hot hade möjlighet att 

besannas. 

 

Sambandet mellan genus och makt bekräftar det Scott säger om att  genus ligger till 

grund (utgör ett grundläggande uttryck) för maktstrukturer. Detta är Sigrid ett 

exempel på. Maktstrukturen är beroende av genus, i den mån att hur och när 

kvinnan får vara med och bestämma beror på dels hennes kön, men också hennes 

roll socialt. Jag menar också att grundläggande för Sigrids maktbruk är vilken plats i 
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samhället hon han. Resultaten visar tydligt att hennes maktbruk förändrades till ett 

mer aggressivt när hon fick en högre roll i samhället. Hennes maktbruk var beroende 

på att hon hade en högre plats i samhället därför att hon var kvinna, vilket inte var 

samma för mannen. Hans makt var legitim utav anledningen att han var man. 

Maktbruket var det som skiljde männen åt, där den med högst plats i samhället, 

kungen, utövade mer aggressiv och dömande makt än mannen som “endast” var 

hövding.  

 

Renander skriver att  i hennes undersökning av Arn- serien kommit fram till att klass 

och genus hänger i samman. När samhällsstrukturerna ändras i romanen (lämnar 

storhövdingasamhället och går mot marknadsekonomi) blir kvinnan och mannen mer 

jämlika i den nya handelsklassen.  Joan Scott menar att genus och makt har ett 122

starkt samband, där genus ligger till grund för maktstrukturer. Min undersökning visar 

att dessa tre verkar för att upprätthålla de strukturer som påvisas i romanen. I mötet 

mellan Renander och Scott uppstår de genus- och maktstrukturer som framställs i 

Hildebrandts Sigrid.  

 

5. Framtida forskning 

Då materialet för studien endast utgått från tre karaktärer i en historisk roman öppnar 

jag för att ett mer generellt och övergripande resultat om studien innefattat fler 

karaktärer. Resultatet av min undersökning omfattade till en början ytterligare 

karaktärer, en kvinna och en man, men på grund av omfång och tidsbrist har 

resultatet och analysen fått kortas ner. En annan utvidgning av studien skulle kunna 

vara att titta närmare på intersektionella perspektiv (till exempel klass) för att ännu 

mer diskutera vilken roll platsen i samhället påverkar både hur genus och makt 

skapas och framställs. Ytterligare kunde gjorts för att i större mån problematisera 

teorier och metoder som, till viss del, beskriver moderna strukturer av både genus 

och makt. Detta problematiserar genus genom att institutions-begreppet (kort) 

omförhandlas för att lättare fungera på mitt material och där jag genom olika 

122 Renander, C. 2007. Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och 
historiedidaktik. Malmö högskola.  
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exempel försökt visa på maktbruktets tidlöshet även om författarna i sin bok också 

påvisar moderna miljöer.  

 

6. Den historiska romanen i skolan 

Undersökningens resultat tenderar att stämma överens med vad den tidigare 

forskningen visat om genus och makt. Därför borde romanen ge en trovärdig bild av 

ett medeltida svenskt samhälle. I avsnittet om den historiska romanen (2.1) lyfts flera 

positiva tankar om den historiska romanen som komplement till den ordinarie 

undervisningen. Man ser möjligheter istället för hinder. Ungefär så kan denna 

undersökningen visa på just detta, den historiska romanens möjligheter som 

komplement. I en sån aspekt, där man använder min undersökning som exempel, 

kan man likna den tidigare forskningen (alltså det vi vet) med den ordinarie 

undervisningen och den fakta som undervisningen ska bygga på och den historiska 

romanen blir komplementet. 

 

Romanen Sigrid skulle kunna användas i ett arbetsområde som testar detta 

kunskapskrav från kursen Hi1a1: 

 

● Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, 

kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen 

eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, 

etnicitet, generation, kön och sexualitet.  123

 

Ett specifikt exempel där man kan prata om både genus och makt är 

äktenskapsfrågan. Från romanen kan man till exempel lyfta när äktenskapet mellan 

Sigrid och Erik ska förhandlas fram.  I avtalet menar Sigrid att man måste värna om 124

hennes rätt till barnen, hennes rätt som mor. Detta är ett exempel där man genom 

äktenskapet skapar genusföreställningar som bidrar till upprätthållandet av rådande 

123 Ämnesplan för Historia 1a1 (kunskapskravet finns även i Historia 1a2 och Historia 1b): 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amne
n-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HIS&courseCode=HISHIS01a1&lang=sv&tos=gy#an
chor_HISHIS01a1 (hämtad: 2018-04-26) 
124 Hildebrandt, J. 2014. Sigrid. Bokförlaget Forum. Stockholm. s. 70 
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genusnormer, kvinnan som värnar om sin rätt som förälder. Idag är detta något som 

kanske skulle verka självklart, delad vårdnad om barn vid skilsmässa. Resultatet av 

studien har också visat att Sigrids maktbruk förändras till stor del genom hennes 

äktenskap med Erik, därav blir äktenskapet blir starkt uttryck för både genus och 

makt. Detta är även något som framkommit i den tidigare forskningen, där Sawyer 

påpekar hur äktenskapet bland annat kan begränsa kvinnan och Hagerman 

fokuserar på äktenskapet som maktmedel.  

  

Renander skriver i sin avhandling om hennes upplevelse av den historiska romanen 

som litteratur i grundskolan. Där skriver hon att den skönlitterära texten kan göra 

komplicerade förhållanden enklare, då eleverna upplever som mer meningsfullt när 

händelserna är placerade hos personer av kött och blod. Deras nyfikenhet och 

känslor kring det lästa är också en viktig del i lärandeprocessen, menar hon. Den 

historiska gestaltningen aktiverar en inlevelse hos eleverna som leder till reflektion 

av det förflutna. Detta menar hon aktiverar elevernas historiemedvetande (vilket hon 

även menar är ett strävansmål för historieundervisningen). Renander skriver att:  

Historieundervisningens ideala utgångspunkt är alltså enligt mina samlade erfarenheter en 

situation som präglas av en dialog mellan lärare och elever mot bakgrund av en inlevelse 

med människor i dåtiden och en önskan om att nå förståelse för människors situation dels 

vid en given tidpunkt i historien, dels i sin nutid.   125

 

Skönlitteraturens plats som källmaterial (till exempel i undervisning) är omtvistad, 

däremot verkar det som att ämnet blir mindre ifrågasatt efter forskning inom ämnet 

från flera olika håll, kulturvetare, historiker och litteraturvetare.  Efter detta 

examensarbete har jag som snart examinerad pedagog en positiv inställning till 

skönlitteraturens plats i historieundervisningen. Medvetenheten om att texten är ett 

skönlitterärt verk bör i stor utsträckning beaktas, men är enligt mitt tyckte ingen orsak 

till att utesluta den historiska romanen som källmaterial.  

125 Renander, C. 2007. Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och 
historiedidaktik. Malmö högskola. s. 10 
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