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Abstract 
Södertörns Högskola, autumn 2009 Advisor: Kjell Östberg 

Author: Oskar Mölleby 

 

“The changeable Soviet Union” 

 

The objective of this essay has been to show how the image of the Soviet Union in “Alla 

tiders historia” differs in the 1989 and 2004 editions of the book. To explain these differences 

I have used a discourse analytic perspective, mainly inspired by Michel Foucault and his 

philosophical theories of the constructions of objects, and also Faircloughs critical discourse 

analysis inspired by Gramsci.  

In this paper the two editions of “Alla tiders historia” are presented with quotes which are 

then analysed from using my theoretical framework. In the 1989 edition three themes 

emerged: continuity, undecidability and ambivalence, which together present an image of a 

Soviet Union which is not clearly defined within the political discourse. 

In the 2004 edition this struggle over the discourse has been settled and the Soviet Union‟s 

position as a dictatorship has been determined, at the same time as the Soviet Union is put in a 

negative relationship with Czar Russia and is connected with Nazi Germany. The hypothesis 

which this essay presume, that these differences reflect a greater discoursive shift on a social 

level has taken place since the dissolution of the Soviet Union in 1991 is in a sense confirmed. 

 

Keywords: Dicours analysis, construction of objects, Soviet Union, teaching material, Michel 

Foucault, Norman Fairclough, Antonio Gramsci 

 

Nyckelord: Diskursanalys, objektsbildning, läromedel, Sovjetunionen, Michel Foucault, 
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1. Inledning och bakgrund 

”Den som kontrollerar historien kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nuet 

kontrollerar historien.” 

 

Skolan är en institution där olika kunskaper väljs ut, bekräftas och överförs till den yngre 

generationen. I denna process fyller läroböckerna en viktig funktion. Läroboken fungerar ofta 

som utgångspunkt i undervisningen och bestämmer därmed, till viss del, innehållet på 

lektionerna. Vidare tycks många elever uppfatta de beskrivningar och teman som böckerna 

innehåller som det centrala för ämnet och som obestridliga fakta. Skolböckerna är därmed en 

viktig del i formandet av tänkandet hos skolungdomarna och en viktig maktfaktor i formandet 

av den samhälleliga diskursen. Genom detta är skolböckernas utformning en politisk fråga, att 

ha kontroll över innehållet blir ett sätt att forma människans tänkande, att utöva makt.
1
 

 

Att analysera läroböcker blir ett sätt att studera makt, något som innebär ett 

medvetandegörande och möjliggör motstånd mot denna makt. Genom att analysera den av 

samhället sanktionerade kunskapen utifrån olika perspektiv har olika verksamma 

maktstrukturer synliggjorts och den diskussion som detta skapat har åstadkommit 

förändringar. 

 

Andra vågens feminister började kritiskt granska den allmänna historien och visade hur den 

officiella historieskrivningen osynliggjort kvinnan, något som tydligt gick att visa i 

läromedlen. Postkoloniala teoretiker har visat hur bilden av ”den andra” reproduceras 

kulturellt genom dikotomisering och stereotypisering inom flera fält av den västerländska 

kulturen men också i läromedel. Dessa undersökningar har skapat debatt och möjlighet till 

förändring genom att belysa maktstrukturer som vid första anblick är svåra att upptäcka. I 

denna uppsats kommer jag att analysera hur bilden av Sovjetunionen konstrueras i två 

läroböcker för att undersöka den diskursiva förskjutningen som uppstått mellan åren 1989 och 

2004.  

 

                                                 
1
 Neumann (2003) Mening, materialitet, makt s. 137, 142 
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1.1 Syfte 

Syftet med följande uppsats är att visa hur de objekt som behandlas i skolböcker konstrueras 

genom och i relation till andra objekt samt hur diskursiva förändringar gör avtryck i 

skolböcker. Genom sitt fokus på Sovjetunionen så prövar uppsatsen hypotesen att det skett en 

betydande diskursiv förskjutning sedan Sovjetunionens fall 1991.      

 

1.2 Frågeställning: 

1. Hur beskrivs Sovjetunionen i Alla tiders historia för gymnasiet tryckt 1989? 

2. Hur beskrivs Sovjetunionen i Alla tiders historia för gymnasiet tryckt 2004? 

3. Hur kan skillnaden i beskrivningen förstås utifrån ett vidare diskursanalytiskt 

perspektiv?  

 

1.3 Forskningsläge 

Intresset för läromedel har växt mer och mer och varje skolämne har sin egen 

läromedelsforskning. Många analyser har tagit sitt avstamp i en speciell teori så som 

postkolonial eller feministisk teori vilket lett till intressanta resultat då de visat hur olika 

tanketraditioner lever kvar i böckernas berättelser. Området är idag mycket omfattande och 

svåröverskådligt, men jag vill lyfta fram tre arbeten som har koppling till temat för denna 

uppsats.  

 

Det första är Janne Holméns doktorsavhandling ”Den politiska läroboken:  

Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla 

kriget” från 2006. Holmén har gjort en granskning av läromedlen i ämnena geografi, historia 

och samhällskunskap och hur bilden av USA och Sovjetunionen har sett ut i Norge, Sverige 

och Finland mellan åren 1930-2004. Hans grundantagande är att de enskilda ländernas 

utrikespolitiska ställningstaganden och situation gör avtryck i läromedlen vilket han också 

lyckas tydliggöra på ett förtjänstfullt sätt. Intressantast utifrån mitt perspektiv är naturligtvis 

hur Sovjetunionen beskrivits i de olika länderna och här visar Holmén tydliga skillnader 

mellan de tre länderna och visar också hur beskrivningen förändrats vid olika tidpunkter. 

Även om Holméns avhandling främst handlar om bilden av USA och Sovjetunionen under 

Kalla kriget så tar han även upp läroböckerna efter Sovjetunionens upplösning. Han kan då 
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observera en tydlig förändring i svenska läroböcker som blir ensidigt negativa i sin 

beskrivning av Sovjetunionen och han drar slutsatsen att de gått ”ett rejält kliv åt höger”
2
.  

 

Holméns undersökning ligger mycket nära min egen men Holmén undersöker de olika 

böckernas ”relativa tendens” medan min uppsats syftar till att förstå texterna utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv.  

 

Ett annat arbete av intresse är Sven-Åke Johanssons ”Den ryska revolutionen och det 

sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker” utgiven av föreningen för svensk 

utbildningshistoria 2004. Johansson går igenom hundra års läroböcker från tiden före den 

ryska revolutionen och fram till början av 2000-talet och undersöker hur Ryssland framställts 

i olika böcker. I sin undersökning utgår han från värdeord eller teman som varit centrala i 

svensk skoldebatt och som kopplats till det ideala läromedlet: sanningsenlig, analytisk, 

tendentiös, objektiv, saklig, opartisk, allsidig och relevant. Han försöker sedan avgöra 

huruvida de olika böckerna lyckats förmedla en bild av den ryska revolutionen och 

Sovjetunionen som stämmer överens med dessa värden.
3
  

 

Johanssons studie erbjuder en intressant genomgång av tidigare läroböcker med många 

exempel, men hans utgångspunkt i värdeord är en svaghet. Genom att ställa böckernas 

beskrivning i relation till vad som är ”sanningsenligt”, ”objektivt” och så vidare blir 

undersökningen subjektiv då det i slutänden är Johansson som avgör om böckerna uppfyller 

dessa krav utifrån sin horisont. När Johansson ställer böckerna i relation till ”fakta” framstår 

en bild som skiljer sig markant från den Holmén förmedlar. Där Holmén ser en tydlig 

förskjutning till höger i läromedlen sedan Sovjetunionens upplösning uppfattar Johansson 

tvärt om att läromedlen på 2000-talet präglas av ”en utomordentlig mångsidighet”
4
.  

 

Det tredje arbetet jag vill lyfta fram är Jörgen Mattlars doktorsavhandling 

”Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-

2005)” från 2008. Även om Mattlars avhandling handlar om läroböcker i svenska som 

andraspråk så ligger undersökningen nära min egen. Mattlar undersöker böckerna utifrån 

kategorierna ”kön”, ”klass” och ”etnicitet”. Resultaten av ideologianalysen varierar stort och 

                                                 
2
 Holmén (2006) Den politiska läroboken s. 324 

3
 Johansson (2004) Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker 

4
 Johansson (2004) Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker s. 186 
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han drar slutsatsen ”att läroböckerna är en arena för politisk och ideologisk maktkamp”
5
 men 

att böckerna generellt konstruerar ett etniskt svenskt vi. Mattlars angreppssätt är 

ideologikritiskt och ligger mycket nära Fairclough, som av vissa uppfattas mer som 

ideologikritiker än diskursanalytiker.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Diskurs och diskursanalys är begrepp som fått ökad popularitet och har hittat en hemvist i den 

poststrukturalistiska tradition som växt sig allt starkare sedan mitten av 1900-talet. 

Poststrukturalismen kan sägas vara ett resultat av den språkliga vändningen som inneburit ett 

allt större intresse för språket samt en reaktion mot att strukturalismens sökande efter och 

kartläggande av underliggande strukturer utmynnat i en essentialism.
6
 Den språkliga 

vändningen har inneburit att fokus för filosofin  skiftat från en jakt efter ”verkligheten” och 

”objektiva sanningar” till att intressera sig för hur våra tankar och uppfattningar om 

verkligheten konstitueras av det språk som med nödvändighet uttrycker dessa tankar. Detta 

har inneburit ett klart brott mot den positivism som varit dominerande sedan upplysningen 

och som sökt efter obestridliga fundament för vår kunskap.
7
  

 

Från början var det främst språkfilosofer och lingvister som intresserade sig för diskursen och 

diskursanalysen men på 1960- och 70-talen sker en vidgning då diskursbegreppet gör sitt 

intåg i flera samhällsvetenskapliga discipliner. Detta ledde till att diskursbegreppet fick en 

vidare betydelse då flera dimensioner än den lingvistiska, med talat och skrivet språk som 

material, lyftes in. Detta har gjort att diskursen och diskursanalysen blivit ett begrepp i en 

tvärvetenskaplig tradition och att begreppen samtidigt blivit otydligare. För de teoretiker som 

utgår från den lingvistiska traditionen ses diskursen som det talade och skrivna språket. För en 

poststrukturalistisk sociohistoriker som Foucault faller hela den sociala ”verkligheten” inom 

diskursen vilket har lett till anklagelser om idealism och relativism.  

 

Eftersom diskursbegreppet kan användas på ett flertal olika sätt är det närmast omöjligt att ge 

en uttömmande definition av begreppet och de teorier som kopplas ihop med det. Ett flertal 

olika perspektiv på diskursanalysen kan anläggas. Diskursanalysen kan också röra sig på flera 

                                                 
5
 Mattlar (2008) Skolbokspropaganda?  s. 190 

6
 Howarth (2007) Diskurs s. 36 

7
 Howarth (2007) Diskurs s. 10 
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nivåer inom olika discipliner. Dessutom finns det alltid en strid mellan diskurserna om hur 

begrepp skall definieras, diskursbegreppet i sig är inget undantag från denna regel.
8
 

 

Denna osäkerhet runt begrepp och teori kan vara en styrka då det gör att metoden kan 

anpassas till flera olika områden men gör också att det blir viktigt att i varje undersökning 

tydligt definiera vilken utgångspunkt som används. Det är viktigt att förstå att en definition 

inte behöver utesluta en annan utan att ett pluralistiskt synsätt med fördel kan anläggas och att 

det står öppet att konstruera egna varianter av diskursanalys efter behov.
9
 

 

Diskursteorins ställning inom samhällsvetenskapen är, mycket på grund av dess otydlighet, 

omtvistad. Att de teoretiska utgångspunkterna i den kontinentala filosofin kan vara 

svårbegripliga har skapat många missuppfattningar och resultaten av diskursanalyser har 

avfärdats som ”ovetenskapliga” (ett sådant avfärdande kan för övrigt tolkas av 

diskursanalytikern som ett tydligt exempel på hur diskursens gränser och 

utestängningsmekanismer, dvs. makt över diskursen utövas i praktiken).  

 

Ett problem är att det inom diskursanalysen är omöjligt att dra en tydlig gräns mellan teori 

och metod eftersom dess teoretiska utgångspunkt omöjliggör en traditionell uppfattning om 

metoden som något som står utanför det som studeras. En sådan uppdelning bygger på ett 

positivistiskt antagande att vi kan studera något ”objektivt” som utomstående observatörer, ett 

antagande som förnekas av diskursteoretiker.
10

 Men trots detta har allt fler 

samhällsvetenskapliga undersökningar anslutit sig till den diskursanalytiska traditionen och i 

den samhälleliga debatten har poststrukturalism och postmodernism gjort tydliga avtryck.
11

 

 

I denna uppsats har jag främst hämtat inspiration från Foucaults mer abstrakta och vida 

diskursbegrepp, men också av en kritisk tradition företrädd av Fairclough och speciellt den 

maktanalys denne gjort med utgångspunkt i Gramscis hegemonibegrepp. Nedan skall jag kort 

redogöra lite närmare för Foucaults diskursanalys och filosofiska tänkande samt Faircloughs 

tankar om detsamma. Utifrån dessa filosofiska resonemang kommer jag sedan försöka 

förtydliga min egen metodologiska ansats.  

 

                                                 
8
 Neumann (2003) Mening, materialitet, makt s. 20 

9
 Neumann (2003) Mening, materialitet, makt s. 21 

10
 Neumann (2003) Mening, materialitet, makt s. 14-15, 37 

11
 Bergström och Boréus (2005) Textens mening och makt s. 305 
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2.1 Foucaults diskursanalys 

Utgångspunkten för Foucault och poststrukturalismen är som tidigare nämnts språket. 

Foucault avvisar den traditionella uppfattningen att språket på ett enkelt sätt refererar till ting 

eller tankar som ligger utanför oss. Med inspiration hos fenomenologin så uppfattar han 

istället världen som en representation. När vi ser på ett ting så filtreras detta ting genom vår 

perception vilket gör att vi endast möter en representation av tinget och inte tingen-i-sig. 

Denna representation får sin mening genom de kategorier, modeller och språkliga strukturer 

som sätter in tinget i ett för oss begripligt sammanhang. Det är detta ramverk som utgör 

diskursen.
12

 

 

Diskursen utgörs av ett ramverk, men till skillnad från strukturalisterna ser inte Foucault detta 

ramverk som universellt eller evigt, utan relationellt och föränderligt. Diskursen konstruerar 

de sociala relationerna och vår verklighetsuppfattning genom att sätta upp gränser för vad som 

kan yttras, vad som kan tänkas och vilka positioner som blir möjliga att inta på ett begripligt 

sätt.
13

 Diskursen legitimerar således vissa kunskaper men inte andra och pekar ut vem som 

kan yttra sig med auktoritet.
14

 Detta gör att diskursen är genomsyrad av makt och att 

diskursproduktionen är kontrollerad genom ett visst antal procedurer för att avväpna och 

kontrollera den.
15

  

 

Foucaults arbete syftar till att tydliggöra hur diskurser uppstår och fungerar och han utgår från 

två olika begrepp, arkeologi och genealogi, som belyser olika sidor av diskursen och kan ses 

som olika angreppssätt.  

 

Det arkeologiska angreppssättet syftar till att tydliggöra diskursens inre former, vad som vid 

en viss historisk tidpunkt är möjligt att säga och vilka regelsystem som reglerade detta. 

Analysen fokuserar på utsagor och hur dessa relateras till varandra och fungerar 

självreglerande och uteslutande i diskursen. Foucault skriver:  

 

det är alltså inte genom att tolka utsagornas fakta man kan blottlägga dem, utan genom att 

analysera deras samexistens, den ordning vilken de följer på varandra, hur de fungerar 

                                                 
12

 Neumann (2003) Mening, materialitet, makt s. 33 
13

 Kearney och Rainwater (2005) the Continental Philosophy Reader s. 336 
14

 Bergström och Boréus (2005) Textens mening och makt s. 309 
15

 Foucault (1993) Diskursens ordning s. 7 
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inbördes, hur de ömsesidigt bestämmer varandra, hur de förvandlas oberoende av eller i 

korrelation till varandra.
16

  

 

Foucault ger sig i kast med att undersöka de bildningsregler, existensvillkoren, som formar 

beståndsdelarna i en diskurs, diskursens ”objekt”, ”utsägelsemodaliteter”, ”begrepp” och 

”tematiska val”.
17

 (”Objekt” hos Foucault är inte något fysiskt utan ett tankens objekt, så som 

ett visst vetenskapsområde.) 

 

Genom att undersöka detta vill han svara på frågorna: ”Varför just vissa utsagor och inte 

andra?”, ”Vem talar?”, ”På vilket institutionellt plan?”, ”Från vilken subjektsposition?” och 

vilka bildningsregler som avgör detta.
18

 

 

Det genealogiska angreppssättet utgår från nuet och försöker se hur teman från olika diskurser 

sammanförs och överförs mellan olika diskurser, hur nuvarande diskurser har påverkats av 

tidigare diskurser och de bildningsregler som dessa omgärdades av.  Foucault skriver att 

genealogins syfte är att undersöka: 

 

Hur har diskursserierna formats av och genom, trots eller med stöd från dessa 

tvångssystem? Vilken har den specifika normen för var och en av dem varit och vilka 

villkor har rått för deras framträdande, tillväxt och variation?
19

 

 

Genom att lyfta fram att diskursen formas av tidigare diskursers formering och i kontrast till 

eller med stöd från de bildningsregler som omgärdade dessa öppnar Foucault i sitt 

genealogiska perspektiv för ett perspektiv som intresserar sig för hur diskurserna förändras 

och lyfter därmed in ett maktperspektiv.
20

 Detta tydliggör diskursens politiska natur, mellan 

diskurserna pågår en kamp om vad som är objekt för vetandet och hur dessa skall definieras. 

Denna kamp förs mellan diskurserna, men handlar om makten över diskursen, om vad som 

skall hamna inom det ”sanna”.
21

 

 

                                                 
16

 Foucault (2002) Vetandets arkeologi s. 45 
17

 Foucault (2002) Vetandets arkeologi s. 55 
18

 Foucault (2002) Vetandets arkeologi s. 68-70 
19

 Foucault (1993) Diskursens ordning s. 42-43 
20

 Bergström och Boréus (2005) Textens mening och makt s. 311 
21

 Foucault (1993) Diskursens ordning s. 25 
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2.2 Faircloughs kritisk diskursanalys 

Faircloughs kritiska diskursanalys har sin utgångspunkt i lingvistiken och hans 

diskursbegrepp är snävare och innefattar endast talad och skriven text. Fairclough försöker 

förena Foucaults analys med en lingvistisk och anlägger ett tredimensionellt perspektiv. Den 

första dimensionen utgörs av texten (diskursen) som utgör diskursanalysens material och är 

föremål för lingvistisk analys. Men denna text kan inte förstås utan en analys av dimension 

två, den kontext av diskursiva praktiker som innefattar produktion, distribution och 

konsumtion av texten. Texten och den diskursiva praktiken ingår i en tredje dimension av 

sociala praktiker. Dessa tre nivåer står i ett dialektiskt förhållande till varandra och den 

materiella verkligheten.
22

  

 

Den lingvistiska analysen av diskursen kan organiseras utifrån fyra rubriker: ”vokabulär”, 

”grammatik”, ”koherens” och ”textstruktur”. Dessa olika aspekter av texten måste sedan 

förstås i relation till de övriga dimensionerna. Det vokabulär som används i texten hänger 

exempelvis samman med den diskursiva praktiken som i sin tur är beroende av den sociala 

praktiken. Vad ett ord (signifikant) kopplas ihop med (signifierar) är godtyckligt och snarare 

en fråga om social konvention, och alltså en politisk, ideologisk fråga (Ett exempel skulle 

kunna vara användandet av ordet ”terrorist” där ett omordande skulle kunna vara 

”frihetskämpe” beroende på ideologi och social kontext). Textens struktur kan analyseras 

utifrån den arkitektur texten har, vilka episoder kopplas exempelvis samman med varandra, i 

vilken ordning följer de och vilket är det övergripande temat.
23

  

 

Det kritiska elementet i Fairclougs diskursanalys är ett tydligt fokus på maktrelationer och 

ideologier och de konstruktiva effekter diskursen har på sociala identiteter, sociala relationer 

och system av kunskap och uppfattningar, en effekt som deltagarna sällan själva är medvetna 

om.
24

 I analysen av maktrelationer och ideologier för Fairclough in begreppet ”hegemoni” 

som han hämtat från den italienska marxisten Antonio Gramsci och som Fairclough definierar 

på följande sätt: 

 

Hegemony is leadership as much as domination across the economic, political, cultural and 

ideological domains of a society. Hegemony is the power over society as a whole of one of 

                                                 
22

 Fairclough (1998) Discourse and Social Change s. 73 
23

 Fairclough (1998) Discourse and Social Change s. 77-78 
24

 Fairclough (1998) Discourse and Social Change s. 12 
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the fundamental economically-defined classes in alliance with one other social forces, but it 

is never achieved more than partially and temporarily, as an „unstable equilibrium‟. 

Hegemony is about constructing alliances, and integrating rather than simply dominating 

subordinate classes, through concessions or through ideological meaens, to win there 

consent. Hegemony is a focus of constant struggle around points of greatest instability 

between classes and blocs, to construct or sustain or fracture alliances and relations of 

domination/ subordination, wich takes economic, political and ideological forms. 

Hegemonic struggles takes place on a broad front, which includes the institutions of civil 

society (education, trade unions, family), with possible unevenness between different levels 

and domains.
25

 

 

Enligt Gramsci utövas inte makt i samhället av den hegemoniska klassen genom tydliga 

förtrycksformer utan är något som är svårare att ta på. Den hegemoniska klassen upprätthåller 

en hegemoni som innebär att den överför sitt eget tänkande och intressen på övriga klasser, 

normaliserar sina antaganden och ideal så att de framstår som ”common sense”. Till sin hjälp 

finns de intellektuella, däribland lärarna, som för över den härskande klassens världsbild. Men 

den hegemoni som upprättas är aldrig så normaliserad att den inte behöver upprätthållas, 

därför måste dess ”sanningar” upprepas om och om igen och det pågår en ständig kamp om 

dem.
26

  

 

Fairclough lyfter in detta begrepp i sin diskursanalys och försöker visa att det pågår en ständig 

kamp i och om diskursen där tolkningsföreträdet står på spel. Han kopplar ihop detta med sin 

lingvistiska analys och undersöker vilka ideologier som ligger bakom ordvalen och vilka 

sociala praktiker dessa är kopplade till. Genom detta försöker han tydliggöra det dialektiska 

förhållandet mellan dem och förklara hur den sociala utvecklingen och diskursens förändring 

hänger samman och är ömsesidigt beroende av varandra.
27

  

 

3. Metod 

Diskursanalysen utgår från en närläsning av texterna i undersökningen. Jag har vid denna 

närläsning försökt identifiera olika teman och element i texten. I  min analys av dessa har jag, 

utifrån min teoretiska ansats, försökt klargöra vilket objekt Sovjetunionen bildar i de två 

texterna. Dessa två analyser jämförs sedan i en tredje analys där jag utifrån mitt 
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diskursanalytiska perspektiv och Gramscis hegemonibegrepp försöker förklara skillnaderna 

mellan texten.  

 

I analysen av de två texterna utgår jag från citat som belyser de teman jag identifierar i texten. 

Dessa citat redovisas vilket ger läsaren en möjlighet att själv ta ställning till min analys utifrån 

materialet vilket ökar genomskinligheten i undersökningen. I den analys som utgår från 

citaten har jag hämtat inspiration främst från Foucault och dennes generella teorier om 

objektbildning och diskursiv kamp. Mitt mål är här att förtydliga hur de olika teman jag 

identifierat i texten konstruerar objektet Sovjetunionen på olika sätt. Jag har också, inspirerad 

av Fairclough, tittat närmre på textens övergripande arkitektur.  

 

Efter analysen av de två texterna har jag utfört en ytterligare analys av de diskursiva 

skillnader som framträder vid en jämförelse av dessa två texter och analyser. I denna del av 

analysen för jag in Gramscis hegemonibegrepp för att förklara diskursernas utveckling i 

relation till en övergripande diskursiv förskjutning. Genom att göra en jämförelse med 

utgångspunkt i diskursanalysen så undviker jag att fastna i frågor om ”det sanna” eller 

”objektiva” i böckerna och kan istället fokusera direkt på de diskursiva förändringarna och 

skillnaderna. Författarnas roll blir också sekundär då dessa ur ett diskursperspektiv 

oundvikligen måste hålla sig innanför de diskursiva ramar som uppsatsen vill belysa.  

 

3.1 Urval 

Jag har valt att analysera två upplagor av Alla tiders historia, en från 1989 och en från 2004. 

Dessa böcker är populära ute på skolorna och har använts flitigt i många år. Genom att 

använda två upplagor av samma bok blir det lättare att påvisa förändringar mellan de två 

utgåvorna, då den senare texten bygger på den tidigare. Eftersom det är samma författare 

1989 och 2004 blir det lättare att identifiera en eventuella diskursiv förändring då de 

skillnader som finns mellan texterna är resultatet av direkta ingripanden från författarna.  

3.2 Avgränsning 

Varje diskurs är beroende av en tidigare, och för att slippa gå tillbaka till mänsklighetens 

födelse i jakt på diskursens uppkomst måste man göra en pragmatisk avgränsning.
28

 Detta 
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motiverar att undersöka en bok från 1989, skriven precis innan Berlinmurens fall, och en 

2004, 15 år efter murens fall.  

 

I böckerna har jag fokuserat på de avsnitt som explicit handlar om Sovjetunionen och därmed 

bortsett från avsnitt där Sovjetunionen nämns men där fokus ligger på något annat. Detta gör 

att den bild jag presenterar av de två böckerna inte är heltäckande, jag ser det dock som fullt 

tillräckligt för min undersökning att fokusera på dessa avsnitt då det är här huvuddelen av 

informationen om Sovjetunionen återfinns.  

 

Jag har i uppsatsen fokuserat på innehållet i texterna som ligger till grund för min 

undersökning, jag har därmed avstått från att analysera texternas tillkomst, användning, syfte 

och liknande. I min avslutande analys sätter jag texterna i relation till en vidare samhällelig 

diskursförskjutning, det är inte denna uppsats syfte att analysera denna utan den finns som ett 

grundantagande som prövas i undersökningen.  
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4. Alla tiders historia, 1989 

I följande kapitel kommer inramningen av kapitlen om Sovjetunionen beskrivas, därefter 

kommer textens innehåll att presenteras.  

4.1 Inramning 

I Alla tiders historia från 1989 beskrivs Sovjetunionen och dess framväxt på 8,5 sidor i 

kapitlet ”Världskrigens tid” samt under rubriken ”Sovjetunionen” i kapitlet ”Efter 1945” på 

1,5 sidor. Det första kapitlet är indelat i 6 avsnitt vilka i sin tur är indelade med rubriker och 

underrubriker. Sovjetunionen beskrivs under rubriken ”Ryssland – Sovjetunionen” som 

företräds av avsnittet ”Första världskriget” och efterträds av ”Demokratier och diktaturer”.  

 

Dessa rubriks och kapitelindelningar ger en bild av Sovjetunionen som stående utanför 

demokrati – diktaturdikotomin. Att Sovjetunionen står utanför denna uppdelning är en bild 

som förstärks senare i boken då avsnittet Sovjetunionen i kapitlet ”Efter 1945” ligger före 

kapitlet ”Diktatur och demokrati i Sydeuropa”.  

 

I det första och största avsnittet om Sovjetunionen beskrivs landets framväxt och utveckling 

till andra världskrigets början utifrån de fyra huvudrubrikerna ”Det tsarryska samhället”, 

”Revolutioner och inbördeskrig”, ”Statsdirigerad samhällsomvandling”,  ”Sovjetunionen och 

världen fram till andra världskriget”. Genom de två första rubriksättningarna ges en bild av 

Sovjetunionen som en direkt förlängning av Ryssland och det ryska tsardömet.  

4.2 Texten 1989 

Presentationen av texten är indelad i efter samma mönster som i boken. Mellan citaten har jag 

infogat kommentarer som dels visar vad jag utläser i citaten samt vilken kontext de befinner 

sig i.   

4.2.1 Sovjetunionen före revolutionen 

”Ryssland – Sovjetunionen” börjar med att gå igenom situationen i ”Det tsarryska samhället”.  

Tsarryssland framträder i texten som ett totalitärt samhälle där den stora massan av 

befolkningen levde i djup nöd, kontrollerade av en hemlig polis och förvägrade makten över 

liv och död: 
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Tsaren stödde sitt envälde inte bara på den ortodoxa kyrkan utan också på armén, den 

hemliga polisen och ämbetsmännen. Armén skulle inte bara försvara landet mot yttre 

fiender utan också slå ner t ex bondeupplopp, som förekom i tider av hungersnöd. 

Främmande nationaliteter såsom polacker, finnar, georgier osv hölls i schack av tsarens 

armé. För att spåra upp dem som kritiserade det tsaristiska samhället och ville förändra det 

fanns en hemlig polis, som nästlade sig in överallt.
29

 

 

Under rubriken ”Rysslands bönder” beskrivs situationen för de bönder som vid 1800-talets 

mitt utgjorde ungefär 90% av befolkningen. 

 

Jorden var uppdelad i stora gods, som ägdes av adeln, kyrkan och tsaren. På godsen bodde 

och arbetade de livegna bönderna. Då jorden såldes följde de livegna med på samma sätt 

som kreaturen. Godsherren hade visserligen inte rätt att döma de livegna till döden – men 

han kunde prygla dem så att de senare dog av misshandeln.
30

 

 

Att situationen inte var bättre för arbetarna framgår av följande citat:  

 

Långa arbetsdagar, låga löner och usla bostadsförhållanden var arbetarnas lott. Det var 

förbjudet att bilda fackföreningar och att strejka. Arbetarna hade det inte mycket bättre än 

bönderna, men till skillnad från dessa var industriarbetarna ofta läs- och skrivkunniga och 

började bli allt mer politiskt medvetna.
31

 

 

Genom att lyfta fram situationen för bönder och arbetare i tsarryssland så blir framväxten av 

det socialdemokratiska partiet och förspelet till den ryska revolutionen begripliggjort i texten. 

Den politiska organiseringens beroende av läskunnighet blir förklaringen till att just arbetarna 

organiserade sig trots att bönderna utgjorde den största massan. Samtidigt lyfter boken fram 

de ideologiska splittringar som fanns inom det socialdemokratiska partiet och den linje Lenin 

företrädde. Denna linje framstår i texten som pragmatisk och i strid med Marx läror. 

 

På 1880-talet spreds marxistiska läror bland industriarbetarna, och det ryska 

socialdemokratiska partiet bildades. Många inom partiet menade i anslutning till Marx lära 

att Ryssland först måste industrialiseras innan en socialistisk revolution kunde genomföras 

[…] Inom det socialdemokratiska partiet framträdde emellertid en fraktion under ledning av 

Lenin, som avvisade allt samarbete med liberalerna. Lenin ville genomföra en revolution 

innan Ryssland hade industrialiserats. Detta skulle ske med hjälp av arbetare och fattiga 

                                                 
29

 Bergström, Löwgren, Almgren (1989) Alla tiders historia s. 256 
30

 Bergström, Löwgren, Almgren (1989) Alla tiders historia s. 257 
31

 Bergström, Löwgren, Almgren (1989) Alla tiders historia s. 257 



 17 

bönder med de förra i främsta ledet. Revolutionen kunde enligt Lenin endast genomföras 

om ett litet elitparti tog ledningen. Det skulle inte sträva efter massanslutning som de 

västeuropeiska arbetarpartierna utan bestå av personer skolade i revolutionens idéer. Inte 

heller kunde partiet hålla sig med en inre demokrati.
32

 

 

Boken går sedan vidare med att redogöra för 1905 års lilla revolution och den blodiga 

söndagen 22 januari 1905 då människor som tågat mot Vinterpalatset med en böneskrift 

möttes av militär. De protester som följde ledde till inrättande av en folkvald duma. Den djupa 

klyftan mellan tsarsamhället och folken är tydliga i denna del av texten och ger ytterligare 

förståelse för varför den ryska revolutionen ägde rum.    

 

Plötsligt öppnade soldaterna eld och därefter stormade kosackkavalleriet med dragna sablar 

in i den obeväpnade folkmassan. Blodbadet blev fruktansvärt och hundratals människor 

dödades.
33

 

 

Då riksdagen samlades 1906, visade det sig snart att något samarbete mellan tsaren och de 

folkvalda inte kunde komma till stånd, och motsättningarna ledde till att tsaren upplöste 

riksdagen.
34

  

 

Med bakgrund av det som tidigare skrivits i boken om tsarsamhället så framstår det slutgiltiga 

störtandet av tsarsamhället som en nästintill rättmättig resning mot en tyrann, denna bild 

förstärks av beskrivningen av förloppet: 

 

Då revolutionen bröt ut i den ryska huvudstaden befann sig tsaren vid fronten. Han försökte 

återvända men hejdades, då armén svek honom avgick han. Strax där efter arresterades han, 

och år 1918 arkebuserades hela tsarfamiljen.
35

 

 

Det inbördeskrig som följde på den ryska revolutionen beskrivs i texten som ett krig mellan 

kommunisterna och ”de upproriska” som fick stöd av en rad västmakter. I texten etableras en 

koppling mellan kommunisternas effektivitet och den tsaristiska förtrycksapparaten:  

 

Kommunisterna hade också ett mycket effektivt vapen i tjekan, som var kommunisternas 

motsvarighet till tsarens hemliga polis. 
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4.2.2 Sovjetunionen 

Avsnittet ”Statsdirigerad samhällsomvandling” beskriver samhällsorganisationen efter att 

kommunisterna segrat i inbördeskriget. Avsnittet ger en bild av ett Sovjetunionen med 

demokratiska inslag samtidigt som dessa inslag problematiseras och ställs i relation till den 

parallella organisation som det kommunistiska partiet utgör och där makten egentligen ligger 

enligt boken.  

 

I Sovjetunionen blev rösträtten allmän men inte hemlig. De som hade hört till eller varit 

nära förbundna med tidigare härskande klasser, såsom adel, ämbetsmän, präster affärsmän 

m fl var uteslutna från valdeltagande fram till mitten av 1930-talet, då en ny författning 

antogs. Den högsta lagstiftande makten i unionen utövas av riksdagen, Högsta sovjet.
36

 

 

Parallellt med statens organisation löper det kommunistiska partiets. Partiet, där endast de 

hängivnaste och kunnigaste får vara med, har till uppgift att på olika nivåer dirigera och 

kontrollera samhällsutvecklingen. […] Det kommunistiska partiet är starkt centraliserat, 

och den verkliga makten i Sovjetunionen är koncentrerad till partiets centralkommitté, vars 

sekretariat och politbyrå är verkställande organ.
37

 

 

I avsnittet ”Stalin tar makten” får vi läsa om maktkampen mellan generalsekreterare Stalin 

och krigskommissarie Trotskij. Denna kamp beskrivs i texten som en ren maktkamp, förklädd 

i ideologiska termer av Stalin. Genom denna beskrivning blir kampen inte kopplad till den 

kommunistiska ideologin utan Stalin och Trotskijs maktbegär. Stalin går segrande ur striden 

och med detta ändras politiken och strukturen i Sovjetunionen. Detta ger en bild av ett 

föränderligt Sovjetunionen där olika ledarskap inneburit faktiska politiska skillnader, det är 

också enda gången i boken som begreppet diktatur används i samband med Sovjetunionen. De 

utrensningar som boken beskriver får även de sin förklaring i Stalins person.  

 

Sedan Stalin hade tagit ledningen i partiet, stärkte han steg för steg sin egen makt. Det 

kollektiva ledarskap som hade varit Lenins modell för styrelse ersattes på 1930-talet av en 

enmansdiktatur. Samtidigt utvecklades Sovjetunionen till en polisstat. På Stalins initiativ 

företogs omfattande utrensningar inom det kommunistiska partiet. Ungefär två miljoner 

medlemmar uteslöts, varefter de skickades till tvångsarbetsläger, kastades i fängelse eller 

avrättades.[…] Terrorvågen var inte begränsad till partiet. Ledande män, bl a inom Röda 

armén avrättades sedan de hade tvingats bekänna antikommunism och landsförräderi
38
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Under rubriken ”Bondeland blir industristat” beskrivs hur Sovjetunionen överger NEP för att 

istället införa femårsplaner och fullständigt statligt ägande. Texten i boken innehåller positivt 

laddade värdeord men konstaterar också att utvecklingen hade ett pris.   

 

Den första femårsplanen lades fram 1928. I den drogs ett mycket ambitiöst program upp för 

att förvandla det gamla bondesamhället till en modern industristat. […] Sovjetmedborgarna 

tvingades inskränka sin privata konsumtion. […] Resultatet av ansträngningarna var mycket 

imponerande. Vid slutet av 1930-talet var det bara USA som hade en större total 

industriproduktion än Sovjetunionen.
39

  

 

Avsnittet ”Kollektivjordbruk tvingas fram” förklarar kollektiviseringen utifrån ekonomiska 

förhållanden och gör den därmed begriplig. Samtidigt lyfter den fram det starka motstånd 

bönderna gjorde och att målet med kollektiviseringen uppnåddes. På så vis ges en bild av ett 

hårt men effektivt samhälle. 

 

För att bygga upp industrier behövdes miljoner arbetare och dessas kunde tas från 

jordbruket. Om små och medelstora jordbruks slogs samman skulle detta vara möjligt. […] 

Hellre än att överlämna sin jord och sin egendom brände bönderna säden, förstörd redskap 

och slaktade boskap. Hundratusentals sköts och uppskattningsvis tre miljoner sändes till 

tvångsarbetsläger öster om Ural, där de användes för att bygga upp industrier. Genom 

kollektiviseringen blev jordbruket effektivare och spannmålsproduktionen ökade.
40

 

 

Under rubriken ”‟Boken är kommunismens fackla‟” beskrivs utbildningens utveckling i 

Sovjetunionen och industrialiseringens beroende av läskunnighet. Även här signalerar texten 

att det visserligen är en hård väg Sovjetunionen valt, men att den är effektiv. Beskrivningen 

av skolan kan också förstås som en motpol till den svenska skola som texten är skriven för. 

 

Under Stalins tid startade en mängd nya skolor samtidigt som kampanjer sattes igång för att 

lära hela befolkningen de grundläggande färdigheterna i att läsa, skriva och räkna. Den här 

undervisningen utmärktes av hård disciplin och stark lärarstyrning. Programmet blev 

mycket framgångsrikt och i slutet av 1930-talet var det ovanligt med analfabeter bland 

sovjetmedborgarna.
41
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4.2.3 Sovjetunionen efter 1945 

Bokens tredje kapitel, ”Sovjetunionen”, inleds med att repetera de Sovjetiska förlusterna i 

andra världskriget. Beskrivningen av den återuppbyggnad som tar vid innehåller positiva 

värdeord men det positiva ställs i kontrast till den kostnad det inneburit.  

 

Återuppbyggnaden skedde med imponerande snabbhet men till priset av stora uppoffringar. 

Man satsade stort på tung industri och energiförsörjning, medan behovet av 

konsumtionsvaror och bostäder fick träda tillbaka. Ännu på 1950-talet kunde fyra familjer 

få dela på en fyrarumslägenhet. […] En omfattande utbildning av tekniker har bl a lett till 

en rad framgångsrika försök med rymdfarkoster.
42

 

 

Avsnittet ”Avstalinisering och töväder” beskriver Chrustjevs kritik mot Stalin och den 

avstalinisering som följde. Återigen blir det tydligt att ett nytt ledarskap i Sovjetunionen 

innebär faktiska förändringar. Stycket ger också en bild av att de begränsningar som 

omgärdade reformerna är kopplade till Stalintiden och inte till Chrustjevs ledarskap trots att 

dennes maktposition snart var densamma som Stalins.   

 

Medborgarnas frihet blev större under den här tiden. Många släpptes ut ur sin fångenskap 

och kulturlivet upplevde vad man har kallat ett töväder. Författare och journalister kunde nu 

kritisera brister inom förvaltning och industri. Men kritiken fick inte rikta sig mot det 

rådande systemet eller mot de politiska ledarna. Bland dem fanns ju Stalins medhjälpare 

och ingen hade riktigt rent mjöl i påsen
43

 

 

Chrustjev var en av dem som stred om ledarskapet efter Stalin. I början talade man om ett 

kollektivt ledarskap, men efter några år blev Chrustjev liksom tidigare Stalin både 

partisekreterare och regeringschef.
44

 

 

Det avslutande avsnittet om Sovjetunionen efter Brezjnev understryker att det skett en stor 

utveckling i Sovjetunionen sedan Stalins tid men att framtiden är oviss. Texten ställer 

Sovjetunionen i kontrast till demokrati och yttrandefrihet, men väljer att inte använda ordet 

diktatur vilket ger en bild av ett obestämbart Sovjetunionen. 
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Trots att mycket har förändrats sedan Stalins tid, råder ännu stor ofrihet i Sovjetunionen. 

Kritik av missförhållanden är tillåten, men den som vågar anmärka på det kommunistiska 

systemet lever mycket farligt. […] Den som kräver t ex yttrandefrihet och demokrati 

riskerar att dömas till långvarigt fängelsestraff eller internering på mentalsjukhus. Enligt 

beräkningar i väst finns mellan 1 och 2 miljoner människor i arbetsläger.
45

 

5. Vilket objekt är Sovjetunionen 1989? 

Följande avsnitt analyserar först textens arkitektur och vad denna säger utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv, för att sedan gå vidare med en analys av själva texten utifrån tre 

olika teman.  

5.1 Textens arkitektur 

I Alla tiders historia från 1989 finns 10 sidor uppdelade på två kapitel som behandlar 

Sovjetunionen. Det första av dessa två kapitel finns i avsnittet ”Världskrigens tid” och ligger 

som vi sett mellan avsnittet ”Första världskriget” och ”Demokratier och diktaturer”. Då 

avsnittet ligger före och utanför avsnittet ”Demokratier och diktaturer” skapas en bild av 

Sovjetunionen som någonting utanför Demokrati – diktaturdikotomin.  

 

Detta mönster upprepas i nästa kapitel där Sovjetunionen återigen hamnar före ett kapitel om 

demokrati och diktatur. Att begreppsparet demokrati – diktatur inte heller används i någon av 

de rubriker som finns i avsnitten om Sovjetunionen stärker ytterligare bilden av att objektet 

Sovjetunionen inte har bestämts i förhållande till denna, för västerlandets politiska diskurs 

centrala dikotomi. Detta kan ses som en diskursernas kamp om att definiera objektet.  

 

Att texten om Sovjetunionens framväxt och utveckling finns under rubriken ”Ryssland – 

Sovjetunionen” gör att Sovjetunionen blir synonymt med Ryssland. Att Sovjetunionen  är 

synonymt med Ryssland är också något som framgår tydligt i flera läroböcker, vilket 

tydliggörs av Sven-Åke Johanssons översikt. Denna bild är också något som Sven-Åke 

Johansson förstärker då han börjar med bilden av Ryssland för att sedan gå vidare till 

Sovjetunionen i allmänhet. Att Sovjetunionen blir synonymt med Ryssland innebär också att 

Sovjetunionen framstår som ett homoget kunskapsobjekt utan inbördes skillnader mellan de 

olika sovjetstaterna och regionerna.  

                                                 
45

 Bergström, Löwgren, Almgren (1989) Alla tiders historia s. 338 



 22 

5.2 Texten 

Jag har valt att dela in analysen av texten i Alla tiders historia från 1989 i tre teman som 

framträtt vid läsningen. Dessa teman är ”kontinuitet”, ”obestämbarhet” och ”ambivalens” och 

kommer att analyseras utifrån min diskursanalytiska ansats.  

 

5.2.1 Kontinuitet 

Den koppling mellan Ryssland och Sovjetunionen som upprättas genom textens arkitektur 

förtydligas i texten. Befolkningens förhållanden och politiken i tsarryssland utgör bakgrund 

och förklaring till den ryska revolutionen. Detta innebär dels att objektet Sovjetunionen blir 

bärare av föreställningar om objektet Ryssland, Sovjetunionen färgas exempelvis av 

traditionella föreställningar om det ryska hotet som varit en del av det svenska medvetandet 

sen 1600-talet.
46

 Det innebär också att förhållandena i Sovjetunionen ställs i relation till dem 

under tsarväldet.  

 

De livegna böndernas situation under tsardömet beskrivs som omänskliga. Genom att lyfta 

fram hur de livegna såldes ”på samma sätt som kreaturen” kopplar man samman två skilda 

diskurser med en metafor. Böndernas situation blir likställd med djurens. Att godsherren inte 

hade rätt att döda sina bönder på samma sätt som han hade rätt att döda kreaturen poängteras, 

men strax där efter lyfts det fram att han i praktiken hade kontrollen över böndernas liv och 

död. Att godsherren inte hade rätt att döda bönderna framstår som en teknikalitet.  

 

Den framväxande arbetarklassens situation beskrivs i relation till böndernas. Trots att dessa 

grupper skiljs åt så var deras livsvillkor lika och hade sin grund i den ofrihet som rådde. 

Bönderna såldes som kreatur och arbetarna förbjöds att organisera sig, hade usla löner och 

bostäder. De hade dock läskunnigheten vilket möjliggjorde politisk medvetenhet. Här blir 

språket, texten, en förutsättning för en frihetssträvan. Genom detta blir arbetarklassen ett 

politiskt subjekt i motsats till de passiva, illitterata bönderna. 

 

På så vis skapas en bild av ett tsarryssland där befolkningen, likt djuren, saknade varje 

grundläggande rättighet. Beskrivningen av den röda söndagen samt dumans upplösning 

stärker denna negativa bild av tsarryssland och ger ytterligare förklaring till den ryska 
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revolutionen som i kontrast till detta framstår som en förbättring på flera av de områden där 

tsarväldet misslyckats. Sovjetunionen blir begripligt utifrån tsarryssland, de två objekten står i 

en ömsesidigt bestämmande relation till varandra där beskrivningen av endera objekt påverkar 

bilden av det andra. 

 

I texten etableras även en koppling mellan den tsaristiska förtrycksapparaten med armé och 

hemlig polis och kommunisternas seger i inbördeskriget. Detta ger en bild av att ryska 

revolutionen innebär att delar av tsarväldets förtryckande struktur överförs till Sovjetunionen. 

En uppfattning som finns tydligt representerad i Montefiores populärvetenskapliga bok 

”Stalin – den röde tsaren och hans hov” från 2004.  

5.2.2 Obestämbarhet 

Dikotomin demokrati – diktatur är central i västvärldens politiska diskurs och varje objekt 

inom den står i relation till denna. Textens övergripande arkitektur placerar Sovjetunionen vid 

sidan av denna dikotomi, som något obestämbart tredje. I texten blir det tydligt hur detta 

obestämbara tredje innehåller element både från objektet demokrati och diktatur.  

  

Vi kan se flera exempel på hur Sovjetunionen beskrivs både med demokratiska och 

diktatoriska termer, så inleds avsnittet med en genomgång av Sovjetunionens valsystem och 

de begränsningar detta omfattade, det poängteras också att dessa begränsningar upphävdes på 

30-talet vilket öppnar upp för en tolkning att Sovjetunionen demokratiserades under denna 

period. Detta stycke ställs sedan i kontrast till det kommunistiska partiets parallella 

organisationer och stora inflytande. Denna dubbelhet blottlägger en diskursernas kamp om 

objektet. Båda dikotomierna finns närvarande men var Sovjetunionen skall placeras är inte 

bestämt, en diskursiv kamp om objektet finns således närvarande i texten. 

 

Att Sovjetunionens utveckling inte gick åt det demokratiska hållet under 30-talet blir dock 

tydligt i avsnittet ”Stalin tar makten” där begreppet diktatur används för första och sista 

gången i samband med Sovjetunionen. Denna utveckling mot diktatur får sin förklaring i 

Stalins person och står i kontrast till ”det kollektiva ledarskap som hade varit Lenins modell”. 

Detta ger att Sovjetunionen visar upp både demokratiska och diktatoriska tendenser med en 

utveckling från mer demokratiskt, under Lenin, till mer diktatoriskt, under Stalin. Vidare blir 

denna utveckling ett brott mot Lenins principer och kan därmed tolkas som ett ideologiskt 

svek från Stalins sida (att Stalins politik skulle utgöra ett svek mot marxismen-leninismen och 
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socialismen i stort är en uppfattning som framförts många gånger, bland annat av renegaten 

Trotskij). Intressant här är hur ”diktatur” inte kopplas direkt till Sovjetunionen utan till Stalin, 

en svikare av leninismen. Detta särskiljande mellan Sovjetunionen, Stalin och Lenin 

möjliggör flera tolkningar av Sovjetunionen. Det tyder också på att Stalin utgör det egentliga 

brottet i den Sovjetiska historien, ett brott som kan varit större än det mellan tsarryssland och 

Sovjetunionen. 

 

Att denna utveckling från demokratin var kopplat till Stalin som person blir uppenbart i 

bokens tredje kapitel om Sovjetunionen och avsnittet ”Avstalinisering och töväder”. Här 

beskrivs begränsningarna i reformerna som ett direkt resultat av att många av ledarna hade 

varit Stalins medhjälpare, och alltså hade något att dölja.  

 

I bokens avslutande avsnitt om Sovjetunionen beskrivs utvecklingen under 80-talet och här 

poängteras att Sovjetunionen har utvecklats sedan Stalins tid, dock ”råder ännu stor ofrihet”. 

Denna ”ofrihet” ställs i relation till krav på demokrati och yttrandefrihet. Återigen blir det 

tydligt hur Sovjetunionen tycks obestämbart, varken demokrati eller diktatur utan snarare ett 

objekt som innehåller delar av bägge. Detta innebär att det blir möjligt att tolka Sovjetunionen 

på flera sätt utifrån olika subjektspositioner. Det råder en kamp mellan diskurserna om att 

definiera objektet Sovjetunionen i relation till den centrala dikotomin demokrati och diktatur, 

en oavslutad kamp som blir tydlig i texten från 1989. 

5.2.3 Ambivalens 

Ett annat exempel på den diskursiva kampen runt objektet är den ambivalens som texten 

uppvisar i sin beskrivning av Sovjetunionen. Positiva och negativa utlåtanden blandas om vart 

annat vilka var för sig ger tämligen olika bilder av Sovjetunionen men som tillsammans 

skapar en osäkerhet runt objektet. Det handlar framförallt om de värdeord i texten vilka 

uttrycker beundran för den sovjetiska utvecklingen, en utveckling som samtidigt ställs i 

relation till de uppoffringar och kostnader som möjliggjort den.   

 

I texten kan vi se detta i avsnittet ”Bondeland blir industristat” som behandlar övergången 

från NEP till femårsplaner och ger en positiv bild av landets utveckling. Femårsplanerna 

beskrivs med värdeladdade termer som ”mycket ambitiösa” och resultatet av 

sovjetmedborgarnas ansträngningar beskrivs som ”mycket imponerande”. Denna positiva bild 

ställs sedan i kontrast till kollektivjordbruket som ”tvingas fram”. Kollektiviseringen av 
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jordbruket beskrivs som en förutsättning för industrialiseringen och genomförandet av den får 

därmed en förklaring utifrån den sovjetiska ekonomin. Detta är ett mönster som upprepas 

senare i texten då uppbyggnaden efter det andra världskriget sker med ”imponerande 

snabbhet” men ”till priset av stora uppoffringar”. I avsnittet ”Bondeland blir industriland” blir 

böndernas motstånd till kollektiviseringen också en förklaring till att 3 miljoner bönder sändes 

till tvångsarbete ”öster om Ural”. På så vis blandas positivt värdeladdade omdömen med de 

negativa aspekter som möjliggjorde framstegen. Genom att i texten uttrycka en beundran för 

de Sovjetiska framgångarna så möjliggörs en positiv inställning till Sovjetunionen. Denna 

positiva bild måste dock ställas i relation till de negativa kostnaderna och vilken inställning 

läsaren väljer till Sovjetunionen blir en fråga om vilka värden denne prioriterar. Den 

diskursiva kampen om objektet är ännu inte avgjord och därför tar inte boken tydlig ställning 

till vilka värden som skall prioriteras, ett ställningstagande som i grunden är ideologiskt.  

 

I avsnittet ”Boken är kommunismens fackla” läser vi om utbildningssatsningen under Stalin. 

Här kontrasteras programmets effektivitet med stark lärarstyrning och hård disciplin på ett 

liknande sätt som tvång har ställts i relation till imponerande resultat tidigare. Detta stycke 

skapar också en vi- och dem-uppdelning där den ryska, disciplinerade och lärarstyrda, skolan 

står i kontrast till den svenska. Här framträder tydligt det relationella i begreppen då dessa blir 

obegripliga utan att sättas i relation till något annat, ett något som ligger i den diskursiva 

praktik som texten är avsedd för, det vill säga den svenska skolan.  

5.3 Sammanfattande analys av texten 1989 

Sovjetunionen framträder i boken som en fortsättning och konsekvens av det ryska tsardömet 

vilket medför att Sovjetunionen blir bärare av föreställningar kopplade till objektet Ryssland. 

Detta blir tydligt både i textens övergripande arkitektur och direkt i texten. Sovjetunionens 

framväxt framstår som positiv i jämförelse med det tsarryska väldet, men det skapas också en 

koppling mellan den tsarryska och den sovjetiska förtrycksapparaten.  

 

Boken ger inget entydigt svar på frågan om Sovjetunionens politiska karaktär då den, för 

västerlandets politiska diskurs, centrala dikotomin demokrati – diktatur inte används samtidigt 

som element från båda dessa objekt återfinns i texten. På så vis framstår Sovjetunionen som 

något utanför denna dikotomi vilket öppnar upp för tolkningar utifrån olika ideologiska 

föreställningar eller subjektspositioner. Texten ger också en bild av Sovjetunionen som något 

föränderligt vilket gör att man kan ta ställning till olika episoder i den sovjetiska historien och 
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särskilja dem från andra. Vidare innehåller texten värdeord och uttrycker en viss beundran för 

de sovjetiska framstegen, framsteg som samtidigt ställs i relation till de uppoffringar och 

kostnader som möjliggjort dem. Sammantaget konstrueras en komplex bild av Sovjetunionen 

som exemplifierar en pågående diskursiv kamp om relationen mellan objekten inom den 

politiska diskursen. Denna diskursiva kamp leder till att flera element närvarar i texten vilket 

gör att gränserna för diskursen blir vidsträckta och möjliggör flera olika och motstridiga 

ideologiska positioner. 

6. Alla tiders historia, 2004 

Alla tiders historia från 2004 beskrivs i följande kapitel som först fokuserar på den inramning 

som avsnitten om Sovjetunionen har för att sedan gå vidare med textens innehåll. 

6.1 Inramning 

I Alla tiders historia från 2004 har det större kapitlet om Sovjetunionen som återfinns i Alla 

tiders historia från 1989 delats upp i två delar som tillsammans utgör 5 sidor. Det mindre 

kapitlet ”Sovjetunionen” som finns i Alla tiders historia från 1989 har bytt namn till ”Den 

andra världen – öst” som behandlar öststaterna och ett nytt kapitel ”Kommunistsystemet och 

det kalla kriget upphör” som behandlar Sovjetunionens fall har tillkommit.  

 

Den första delen om Sovjetunionen ”Ryska revolutionen” ingår i temat ”Världserövring och 

världskrig” och föregås av kapitlet ”Första världskriget”. Under rubriken ”Ryska 

revolutionen” finns sedan tre underrubriker ”Det tsarryska samhället”, ”Oktoberrevolutionen” 

och ”Inbördeskrig mellan de röda och de vita”. Detta avsnitt etablerar en tydlig koppling 

mellan det ryska tsarväldet, ryska revolutionen och Sovjetunionen. Kapitlet följs av 

”Industrialisering och demokratisering i Sverige”, något som ger en bild av att Sovjetunionen 

kan ses som en kontrast till vår svenska utveckling. 

 

Den andra delen i boken som behandlar Sovjetunionen återfinns i kapitlet ”Mellankrigstiden” 

och har rubriken ”Kommunistisk diktatur i Sovjetunionen” Underrubrikerna i detta kapitel är 

”Femårsplaner och ekonomiskt uppsving” samt ”Kollektivisering och terror”. Kapitlet är 

placerat direkt efter avsnitten ”Nazidiktaturen i ‟Tredje Riket‟” och ”Förintelsen”. Kapitlets 

placering gör att det upprättas en koppling mellan Nazityskland, förintelsen och 

Sovjetunionen, en koppling som förstärks av rubrikernas likhet.    
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Kapitel tre, ”Den andra världen – öst” behandlar Sovjetunionen, Östtyskland och Kina och 

ställer dessa i relation till övriga världen. Kapitlet ligger efter kapitlet ”Första världen – väst” 

och före ”tredje världen – syd”. Efter ”Tredje världen – syd” kommer kapitlet 

”Kommunistsystemet och det kalla kriget upphör” vilket följs av ”Europa och världen efter 

1989”.  

 

Sovjetunionen nämns också i andra kapitel, så som ”Andra världskriget” vars första rubrik är 

”Tyska och Sovjetiska segrar”, en rubrik som återigen kopplar samman Nazityskland med 

Sovjetunionen. 

6.2 Texten 2004 

Följande avsnitt presenterar texten om Sovjetunionen i Alla tiders historia från 2004 i linje 

med den inledning som återfinns i boken. Citaten som presenteras binds samman av 

kommentarer som tolkar dem och sätter dem i sin kontext.  

6.2.1 Sovjetunionens framväxt 

Avsnittet ”Ryska revolutionen” inleder med en historisk tillbakablick som ger en bild av 

Sovjetunionen som en kommunistisk diktatur. Den antyder också en lättnad över att 

Sovjetunionen fallit. 

 

En av 1900-talets mest omvälvande händelser var oktoberrevolutionen 1917 som 

förvandlade Tsarryssland till en kommuniststyrd diktatur, Sovjetunionen. Så småningom 

spreds kommunismen till andra länder och först i början av 1990-talet upphörde 

sovjetstaten att existera
47

 

 

Efter denna inledning går boken vidare med att beskriva de förhållanden som rådde före ryska 

revolutionen. Det tsaristiska enväldet beskrivs kort innan avsnittet går vidare till 

befolkningens situation. Denna del av texten ger en bild av ett samhälle präglat av brist på 

jord och bröd och med vissa inskränkningar i den personliga friheten.  

 

På godsen bodde och arbetade livegna bönder – livegenskapen innebar t.ex. att bönderna 

inte fick flytta eller gifta sig utan godsägarens tillstånd.
48
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Under underrubriken ”Bolsjeviker” beskrivs hur marxistiska läror spreds bland 

industriarbetarna och hur kriget mot Japan 1904-05 gjorde bristerna i tsarryssland allt mer 

uppenbara. I texten som följer framträder en bild av en ifrågasatt men till viss mån 

tillmötesgående tsar i konflikt med de folkvalda.  

 

Efter oroligheter i S:t Petersburg, strejker och bondeuppror runt om i Ryssland gick tsar 

Nikolaj II till sist med på att tillmötesgå kravet på reformer. Han lät Ryssland få ett folkvalt 

parlament, en s.k. duma, men när duman sammanträdde 1906 blev det direkt konflikt 

mellan tsaren och de folkvalda
49

  

 

I avsnittet ”oktoberrevolutionen” skapas en bild av tsardömets undergång både som något 

framtvingat men också, genom hänvisning till historien, som en dynastis olyckliga fall. 

 

Duman utsåg så en provisorisk regering som efter några dagar tvingade tsar Nikolaj att 

abdikera. Det här var marsrevolutionen som gjorde slut på det månghundraåriga tsardömet i 

Ryssland.
50

 

 

Det inbördeskrig som följer får i texten beskrivs i ideologiska termer, något som vi skall se är 

återkommande i boken. Inbördeskriget handlade således om vilket system som skulle införas 

och vilken ideologi de kämpande företrädde.   

 

det ryska folket fick inte fred utan bolsjevikerna – som nu började kalla sig kommunister – 

möttes av uppror bland tsaranhängare, liberaler och socialdemokrater. Kommunisternas 

motståndare kallades de vita, eftersom de var motståndare till de röda kommunisterna.
51

  

6.2.2 Sovjetunionen 

Avsnittet ”Kommunistisk diktatur i Sovjetunionen” behandlar Sovjetunionen från utropandet 

1921 och fram till andra världskriget. Rubriksättningen definierar genast det samhälle som 

den kommunistiska segern innebar. Sovjetunionen beskrivs tydligt som ett resultat av 

kommunism och bilden av dess negativa konsekvenser blir tydlig i texten. Det skapas också 

en koppling mellan tsarsamhället och Sovjetunionen genom den hemliga polisen som nu 

framställs som en polis i ideologin kommunismens tjänst. 
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När inbördeskriget i Ryssland 1921 var slut i och med de rödas seger, började Ryssland 

förvandlas till en kommunistisk diktatur. Staten tog över banker, större industrier, gruvor 

och andra produktionsmedel. Storgodsägarnas, kyrkan och tsarens jord delades ut till 

bönderna. Kommunisterna gick hårt fram mot oppositionella och många sändes till de fång- 

och arbetsläger som nu började byggas. […] Tsarens hemliga polis ersattes av en ny hemlig 

polis som skapade en revolutionär terror i kampen mot ‟klassfienden‟
52

 

 

Under rubriken ”Femårsplaner och ekonomiskt uppsving” beskrivs maktkampen mellan Stalin 

och Trotskij som efter några år drev Trotskij i landsflykt. Texten ger en bild av hur Stalin 

kommer till makten för att sedan utstaka nya vägar för Sovjetunionen, vägar som hade viss 

effekt men till ett fruktansvärt pris. Dessa beslut från Stalins sida motiveras delvis ideologiskt 

när texten beskriver kollektiviseringen.  

 

Sedan Stalin tagit ledningen i partiet stärkte han steg för steg sin egen makt och vid 

kommunistpartiets kongress i december 1927 var Stalin allenarådande. Nu avskaffades 

NEP och i stället infördes den första femårsplanen. Alla privata företag som hade funnits 

sedan NEP-perioden överfördes nu i statens ägo. En statlig myndighet, Gosplan, skulle helt 

avgöra vad och hur mycket som skulle produceras på olika områden under en viss tid. För 

delar av ekonomin innebar planekonomin en framgång: industrins produktion fördubblades 

under den första femårsplanen och fördubblades ytterligare under den andra. Den tunga 

industrin prioriterades på bekostnaden av framställningen av konsumtionsvaror.
53

 

 

Kollektiviseringen av bönderna skedde med tvång och innebar att de gav upp sina gårdar 

och blev medlemmar i kollektivjordbruk. Orsakerna till kollektiviseringen var flera: 

jordbruket behövde effektiviseras, dels för att frigöra arbetskraft till den nya industrin, dels 

för att kunna försörja den ökande stadsbefolkningen. Men Stalin ville också bli kvitt 

bönderna på deras gårdar, eftersom de ansågs vara konservativa småkapitalister som skulle 

kunna bli ett hot mot den kommunistiska regimen. När det gällde kulakerna, storbönderna, 

gav Stalin order till partiarbetarna ‟att likvidera dem som klass‟.
54

 

 

Något senare ställer boken de positiva resultaten av industrialiseringen i en ny dager. Om 

texten tidigare givit en bild av att industrialiseringen var ett resultat av femårsplaner och 

planekonomi skapas nu en ny bild där grunden till Sovjetunionens framgång på det 

industriella planet blir tvångsarbete. 

 

                                                 
52

 Bergström, Löwgren, Almgren (2004) Alla tiders historia s. 254 
53

 Bergström, Löwgren, Almgren (2004) Alla tiders historia s. 255 
54

 Bergström, Löwgren, Almgren (2004) Alla tiders historia s. 255 



 30 

Under 1930-talet utvecklades Sovjetunionen mer och mer till en totalitär polisstat med 

ständiga utrensningar och deporteringar till arbetsläger i Sibirien. Den snabba 

industrialiseringen av Sovjetunionen genomfördes till stor del med hjälp av tvångsarbetare, 

som arbetade under bevakning.
55

 

 

Boken avslutar även kapitlet med att skapa en ny bild av utvecklingen i Sovjetunionen. 

Tidigare har det slagits fast att fånglägren började byggas 1921 nu förklaras det att de började 

byggas redan vid revolutionen utbrott. Detta gör att det etableras en tydlig koppling mellan 

politiken på 1930-talet och den 1917 och alltså mellan Lenin och Stalins politik.  

 

Redan efter oktoberrevolutionen 1917 upprättades fång- och arbetsläger i Sovjetunionen för 

politiska motståndare. Under 1930-talet och under andra världskriget fylldes lägren med 

miljontals fångar – i vissa läger fanns enbart kvinnor och barn.
56

 

6.2.3 Sovjetunionen efter andra världskriget 

I avsnittet ”Den andra världen – öst” ger boken en presentation av Sovjetunionen, Östtyskland 

och Kina som representanter för den andra världen (i motsats till den första och tredje). 

Kapitlet börjar med en kort repetition av femårsplanerna och andra världskriget som kostat 

Sovjetunionen 20 miljoner människor. Den koppling som etablerats mellan Nazityskland och 

Sovjetunionen förstärks i detta avsnitt och får samtidigt en ideologisk dimension. 

 

1949 satte Stalin igång en aktion mot de sovjetiska judarna och anklagade dem för 

samarbete med väst och för att vara antisocialistiska. Samtidigt tog sig persondyrkan av 

Stalin allt absurdare former.
57

 

 

Efter detta redogörs för hyllningarna av Stalin på partikongressen 1952 samt Chrusjtjovs 

kritik mot Stalin på partikongressen 1953 och den avstalinisering som följde. Sovjetunionens 

framgångsrika rymdprogram beskrivs under rubriken ”Framgångar och fiaskon” där man även 

tar upp den misslyckade jordbrukspolitiken. Detta korta avsnitt om Sovjetunionen avslutas 

med en mycket kort redogörelse för Brezjnevs återstalinisering samt Gorbatjovs reformer. 

Men trots att texten kort beskriver de olika ledarna skapas en bild av ett i grunden oförändrat 

Sovjetunionen där varje litet framsteg har en fruktansvärd kostnad, samtidigt är Stalin ständigt 

närvarande i texten.  
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Det sista avsnittet i boken som behandlar Sovjetunionen är ”Kommunistsystemet och det kalla 

kriget upphör” Här beskrivs de politiska reformer som Gorbatjov genomförde och ett nytt 

friare Sovjetunionen beskrivs. Dessa positiva reformer ställs dock, precis som tidigare, i 

relation till misslyckanden samtidigt som vardagen i Sovjetunionen ställs i relation till den i 

väst. 

 

I mars 1989 kunde sovjetmedborgarna rösta fritt för första gången sedan 1917. Många 

topprankade kommunister, som tidigare aldrig hade behövt fundera över om de skulle bli 

omvalda eller inte, såg sig nu besegrade när väljarna hade strukit deras namn från 

valsedlarna.
58

 

 

Gorbatjov blev omåttligt populär i väst och tilldelades 1990 Nobels fredspris. Men många 

sovjetmedborgare hade nog hellre sett att Gorbatjov hade gjort sig förtjänt av 

ekonomipriset: ekonomiskt var nämligen landet kört i botten, korruption och 

misshushållning var mer regel än undantag. En stor del av befolkningen levde i misär, 

vilket upplevdes som än mer frustrerande när västerländsk tv och utlandsresor gjorde det 

möjligt för allt fler sovjetmedborgare att jämföra levnadsstandarden med den i väst.
59

 

 

Dessa reformer blev början till slutet för Sovjetunionen och boken går vidare till nästa kapitel. 

7. Vilket objekt är Sovjetunionen 2004? 

Följande avsnitt analyserar först textens arkitektur och vad denna säger utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv, för att sedan gå vidare med en analys av textens innehåll. 

7.1 Textens arkitektur 

I Alla tiders historia från 2004 finns det fyra avsnitt som explicit handlar om Sovjetunionen. 

Det första avsnittet ”Ryska revolutionen” är placerat efter avsnittet ”Första världskriget” och 

före avsnittet ”Industrialiseringen och demokratiseringen i Sverige”. Genom sin placering ges 

revolutionen en förklaring i första världskriget men den ställs också i relation till 

”Industrialiseringen och demokratiseringen i Sverige”. Rubriksättningen skapar en tydlig 

koppling Ryssland – Sovjetunionen men sett till textens övergripande arkitektur blir det även 

tydligt att Sovjetunionens utveckling skall förstås i motsättning till industrialiseringen och 

demokratiseringen i Sverige.  
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Det andra avsnittet ingår i kapitlet ”Mellankrigstiden” och är bär rubriken ”Kommunistisk 

diktatur i Sovjetunionen”. Detta avsnitt kommer efter avsnitten ”Nazidiktatur i ‟Tredje riket‟” 

och ”Förintelsen”. Genom att texten om Sovjetunionen ligger i anslutning till texten om 

nazityskland så etableras en koppling mellan nazism och kommunism, en koppling som 

förstärks av rubriksättningens snarlika struktur. 

 

Under rubriken ”Den andra världen – öst” beskrivs Sovjetunionen och andra öststater. Detta 

avsnitt står i relation till avsnittet ”Första världen – väst” och ”Tredje världen – syd” och 

skapar en tydlig avgränsning mellan Sovjetunionen och övriga världen. Det ger också en bild 

av Sovjetunionen som något annorlunda, skiljt både från första världens framgångsrika 

demokratier och från tredje världens fattigdom.  

 

Det fjärde och sista avsnittet om Sovjetunionen behandlar Sovjetunionens sammanbrott under 

rubriken ”Kommunistsystemet och det kalla kriget upphör”. Detta avsnitt följer på ”Tredje 

världen – syd” och följs av ”Europa och världen efter 1989”. Genom det efterföljande kapitlet 

skapas en bild av att Sovjetunionens fall innebär en stor händelse som påverkat hela världen. 

Det konstrueras också en tydlig gräns, före och efter 1989, då världen såg annorlunda ut. 

Detta avsnitt innehåller bland annat rubriken ”Ryssland efter Sovjetunionen” vilket stärker 

bilden av att Ryssland och Sovjetunionen är, och kanske alltid har varit synonyma.   

 

7.2 Texten 

Vid läsningen av texten i Alla tiders historia från 2004 framstår tre tydliga tendenser i texten. 

Den första är att Sovjetunionen står i relation till både tsarryssland och tredje riket, den andra 

att Sovjetunionen är tydligt definierat inom den politiska diskursen och den tredje att den 

kommunistiska ideologin är en förklaring till den sovjetiska utvecklingen. Utifrån min 

diskursanalytiska ansats kommer dessa tre teman att tolkas under de två rubrikerna 

”objektsrelationer” samt ”diskursens ordning”.  

7.2.1 Objektsrelationer 

I texten sätts objektet Sovjetunionen i en bestämmande relation till tsarryssland. Men även 

den koppling till nazityskland som framträdde i textens övergripande arkitektur återkommer i 

texten.  
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Tsarväldet beskrivs som ett envälde med armén och den hemliga polisen som viktiga 

maktfaktorer. I texten om tsarväldet tar boken upp böndernas situation under livegenskapen. 

Genom formuleringen ”livegenskapen innebar t.ex.” blir det tydligt att det inte handlar om en 

uttömmande bild av livegenskapen, men det skapas en bild av att den innebar vissa 

begräsningar i den personliga friheten, då man behövde fråga godsägaren om tillstånd för flytt 

och giftermål.  

 

Under underrubriken ”Bolsjeviker” presenterar boken händelserna i Ryssland 1905 vilka 

ledde till att tsaren tillmötesgick kravet på reformer, reformer som i sin tur ledde till konflikt 

mellan tsaren och de folkvalda i duman. Vidare beskrivs tsarens abdikering. I dessa två avsnitt 

beskrivs relationen mellan tsaren och folket i fredliga termer. Oroligheter, strejker och 

bondeuppror ställs i kontrast till den enväldige men tillmötesgående tsaren som tvingas 

abdikera vilket leder till slutet för det ”månghundraåriga tsardömet i Ryssland”. Eftersom 

objektet Sovjetunionen står i en bestämmande relation till objektet tsarryssland så blir bilden 

av Sovjetunionen sammanlänkad med bilden av tsarryssland. Här skapas en bild av hur en 

historisk epok går i graven och ersätts av en kommunistisk diktatur. Övergången från det ofria 

men traditionella tsardömet till den kommunistiska diktaturen framstår i texten som tydligt 

negativt. Men det skapas trots detta en koppling mellan den tsaristiska armen och hemliga 

polisen till den kommunistiska tjekan, som nu fått en ny, ideologisk roll.  

 

Den koppling till nazityskland som framträdde tydligt i textens övergripande arkitektur 

återkommer i avsnittet ”Den andra världen – öst” där en aktion av Stalin riktad mot judarna i 

Sovjetunionen lyfts fram. På så vis skapas en tydlig koppling mellan den nazistiska 

antisemitismen, Stalin och socialismen. Objektet Sovjetunionen står således som en negativ 

kontrast till det ryska tsardömet och blir sammankopplat med nazityskland. Dessa ömsesidigt 

bestämmande relationer mellan olika objekt inom den politiska diskursen påverkar bilden av 

varandra. När ett objekt förändras leder detta till en förändring av de andra objekten som står i 

relation till dessa, bilden av tsarryssland och nazityskland påverkar på det viset den 

övergripande bilden av Sovjetunionen som boken förmedlar. 

7.2.2 Diskursens ordning 

Sovjetunionen har i Alla tiders historia från 2004 fått en tydlig position i den västerländska 

politiska diskursen med demokrati – diktatur som en central dikotomi. Detta är tydligt redan i 
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textens övergripande arkitektur och dess relation till nazityskland. I texten inleds det första 

avsnittet om Sovjetunionen med att slå fast att Sovjetunionen var en diktatur som störtade 

tsardömet och överlevde fram till början av 1990-talet. Genom meningens uppbyggnad 

förmedlas en känsla av lättnad över Sovjetunionens fall. Diktaturtemat är genomgående i hela 

texten och det blir tydligt att diktaturen Sovjetunionen är något som grundläggs redan vid 

revolutionens seger och har sin grund i den kommunistiska ideologin. Diktaturen i 

Sovjetunionen får således en ideologisk karaktär vilken understryks i texten där tjekans 

”revolutionära terror i kampen mot ´klassfienden´” lyfts fram tillsammans med de åtgärder på 

det ekonomiska planet som genomfördes. Statligt övertagande av produktionsmedel blir 

utmärkande för den kommunistiska diktaturen vilket kan sättas i kontrast till den implicita 

motsatsen, den fria marknaden och demokratin. Detta exemplifierar det relationella i 

diskursen, det tyder också på att en negativ bild av Sovjetunionen blivit naturaliserad. 

 

Sovjetunionen har i texten en tydlig ideologisk karaktär, och de förändringar som sker i och 

med Stalins maktövertagande får en ideologisk förklaring. NEP-perioden ersätts av en 

planekonomi som medförde framgångar för vissa delar av ekonomin, samtidigt möjliggjordes 

dessa framsteg av tvångsarbete. Dessa arbetare var dels offer för Stalins ideologiskt 

motiverade angrepp på bönderna men också för de utrensningar som förekom under 30-talet. 

Att den överväldigande negativa bild som boken skapar av Sovjetunionen har sin grund i den 

kommunistiska ideologin gör att Sovjetunionen, kommunism och diktatur blir synonymer. De 

framsteg som boken beskriver kommer till stånd snarare trots den kommunistiska inriktningen 

på ekonomin och till priset av friheten för stora delar av befolkningen. Genom att 

Sovjetunionen, kommunism och diktatur blir synonymer i texten så blir ramen för vad som 

kan sägas om Sovjetunionen inom diskursen snäv och möjligheten till olika tolkningar av 

Sovjetunionen begränsad.  

 

Nästintill genomgående skapas en bild av ett oföränderligt Sovjetunionen där Stalin är 

ständigt närvarande, Stalin personifierar på så vis Sovjetunionen och kommunismen. Denna 

bild ställs sedan mot utvecklingen precis före Sovjetunionens fall och Gorbatjovs reformer. 

Men precis som tidigare i texten så förekommer ingen beskrivning av något positivt utan att 

genast ställas i relation till något mer negativt. Gorbatjovs reformer på det politiska området 

blir enligt detta mönster ställda i kontrast till den sovjetiska ekonomin. Här blir också 

situationen i Sovjetunionen framlyft som en tydlig motpol till situationen i västvärlden vilket 



 35 

skapar ett tydligt vi- och dem-perspektiv där diktaturen i Sovjetunionen står i kontrast till 

demokratin i västvärlden.  

7.3 Sammanfattande analys av texten 2004 

Sovjetunionen framträder i texten i Alla tiders historia från 2004 i negativ kontrast till det 

ryska tsardömet. Det etableras vidare en tydlig koppling mellan Sovjetunionen och 

Nazityskland vilket skapar en negativ bild av Sovjetunionen.  

 

Sovjetunionen är i texten tydligt definierat utifrån den, för västerlandets politiska diskurs, 

centrala dikotomin demokrati – diktatur, som diktatur.  Denna diktatur får sin förklaring i den 

kommunistiska ideologin vilket gör att Sovjetunionen konstrueras som ett objekt där 

Sovjetunionen, kommunism och diktatur är synonymer. Detta gör att de diskursiva ramar som 

omgärdar objektet Sovjetunionen blir tämligen snäva och att den bild som boken skapar 

framstår som den enda möjliga och blir naturaliserad.  

8. Diskursiv förskjutning mellan 1989 och 2004 

Nedan kommer några centrala skillnader mellan de två texterna att lyftas fram och förtydligas. 

Genom att jämföra de två texterna blir det möjligt att blottlägga diskursens förändring över 15 

år. Denna diskursiva förskjutning kommer därefter att analyseras med hjälp av Gramscis 

hegemonibegrepp.  

8.1 Sovjetunionen 1989 och 2004 

I bägge texterna bestäms Sovjetunionen till viss del av relationen till tsarryssland, objekten är 

ömsesidigt bestämmande. I texterna framträder en skillnad i hur objektet tsarryssland 

konstrueras, en skillnad som alltså påverkar bilden av Sovjetunionen. 1989 blir Sovjetunionen 

begripligt som ett logiskt resultat av det tsarryska misslyckandet. Bilden av tsarryssland är 

negativ vilket gör att Sovjetunionen framstår som en positiv utveckling av ryssland. I texten 

från 2004 beskrivs tsarryssland i positivare termer vilket gör att bilden av Sovjetunionen 

påverkas negativt. Då tsarryssland framställs positivt blir ryska revolutionen inte begriplig 

som en reaktion på tsardömet utan ideologins roll i utvecklingen av hela Sovjetunionen 

understryks.    

 

I texten från 2004 står dessutom Sovjetunionen i relation till Nazityskland vilket gör att 

Sovjetunionen framstår i sämre dager. Detta understryker det relationella i diskursernas 
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konstruerande av objekten, Sovjetunionen får sin förklaring och status i relation till andra 

objekt inom diskursen, 2004 till tsarryssland och nazityskland.  

 

Sovjetunionen står i båda texterna i olika relation till den västerländska demokratin. I texten 

från 1989 är Sovjetunionen en plats där diskurserna möts och för en kamp om objektet. 

Sovjetunionen ställs i relation till demokrati – diktaturdikotomin men förblir obestämt, 

element från bägge dikotomierna återfinns inom objektet Sovjetunionen vilket blottlägger en 

diskursiv kamp om tolkningen av objektet. Denna kamp blir tydlig också i den ambivalens 

som texten uppvisar där positiva värdeord beskriver de Sovjetiska framgångarna samtidigt 

som dessa ställs i relation till sina kostnader. Sammantaget gör detta att det i texten från 1989 

blir möjligt att tolka Sovjetunionen från flera olika positioner och ideologiska antaganden då 

de diskursiva ramarna runt objektet är vidsträckta.  

 

Den diskursiva kamp som framträder i texten 1989 är avgjord 2004. 2004 framträder 

Sovjetunionen som en tydligt definierad diktatur där varje framsteg möjliggjordes genom 

övergrepp på befolkningen. Sovjetunionen, kommunism och diktatur blir 2004 synonymer. 

Genom den koppling som gjorts mellan Sovjetunionen och Nazityskland blir vidare den 

kommunistiska ideologin kopplad till den nazistiska. (Denna koppling blir tydlig i den statliga 

svenska historieskrivningen där Forum för levande historia först fick till uppgift att informera 

om nazismens brott mot mänskligheten för att sedan gå vidare till kommunismens).  

 

De positiva värdeord som texten från 1989 använde är borta i texten från 2004. Att uttrycka 

beundran för de sovjetiska framstegen blir därmed svårare och de diskursiva ramarna 

begränsade. Sovjetunionen blir vidare i texten från 2004 ett enhetligt objekt, det finns ingen 

reell skillnad mellan Sovjetunionen av 1917 och den 1930, Stalin och Lenins politik 

framställs som likvärdig och bestämd av deras gemensamma grund i den kommunistiska 

ideologin. Detta ska jämföras med den bild som presenteras i texten från 1989 där Stalins 

”enmansdiktatur” utgör ett tydligt brott mot Lenins ”kollektiva ledarskap”. 

 

Den diskursiva förskjutning som framträder i jämförelsen mellan de två texterna är inte något 

unikt för de två böcker jag analyserat vilket visas i Holméns avhandling. Det är en del av en 

övergripande samhällelig diskursförskjutning som står i relation till de förändringar i det 

globala politiska systemet som ägt rum sedan 1989.  
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Sovjetunionens upplösning 1991 innebär ett aktörsbortfall som möjliggjorde en kraftig 

förskjutning i den samhälleliga och politiska diskursen.
60

 Plötsligt stod västvärlden kvar som 

ensam segrare i kalla kriget, en strid som varat ett kort århundrade, en seger som genast 

började befästas diskursivt på flera plan. 

 

Seger innebar en global maktförskjutning som stärkte den segrande västerländska makteliten 

och dess liberala ideologi. Genom detta uppnådde denna västerländska elit en dominans på 

det ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska planet och skapade allianser med flera 

andra aktörer, med andra ord uppnåddes en hegemoni.  

 

En representant för denna diskursiva förskjutning och upprätthållare av hegemonin är 

Fukuyama och hans bok ”The End of History and the Last Man” från 1992. I denna mycket 

uppmärksammade bok argumenterar Fukuyama (bland annat) för att historien har kommit till 

ett slut i och med Sovjetunionens fall och kalla krigets upphörande. Enligt Fukuyama finns 

det efter detta inga ideologiska hot mot den liberala demokratin vilket innebär att 

mänskligheten nu nått slutmålet för sin ideologiska och politiska utveckling.
61

 

 

I Sverige kan vi se denna diskursiva förskjutning i den svenska politiken där ”den enda 

vägens politik” blev den borgerliga regeringens motto, en politik som socialdemokraterna och 

vänstern sedan gjorde till sin egen (en utveckling vi kan se i flertalet västeuropeiska länder).
62

 

På så vis åstadkoms hegemonin på flera nivåer i samhället och de ideologiska antaganden som 

västvärldens elit omfattade naturaliserades och antog formen av ”common sense” i den 

politiska diskursen.  

 

Det är ett resultat av detta vi kan se vid en jämförelse av de två texternas konstruktion av 

objektet Sovjetunionen. Den delvis positiva bilden av Sovjetunionen som konstrueras i 

relationen till tsarryssland och genom de ekonomiska framstegen 1989 ersätts av en negativ 

bild med fokus på ideologi 2004. Den segrande, liberala, diskursen utesluter positiva 

yttranden om de sovjetiska framstegen och om den kommunistiska ideologin och konstruerar 

sig själv som det enda naturliga. De demokratiska elementen i Sovjetunionen försvinner också 

2004 då demokrati kopplats samman med liberalism. Med detta i åtanke frastår Sven-Åke 
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Johanssons undersökning av historieböckernas bild av Sovjetunionen som ett bra exempel på 

hur diskursen naturaliserat vissa antaganden. Johanssons arbete faller tydigt inom ramen för 

”det sanna” i diskursen 2004 och de böcker som producerats inom denna diskurs ser han som 

präglade av ”en utomordentlig mångsidighet”
63

 i motsats till tidigare böcker.  

 

En hegemoni är alltid tillfällig och föränderlig. Hegemonin är endast ett tillfälligt läge som 

ständigt måste reproduceras. Detta blir tydligt i texten 2004 som om och om igen upprepar att 

Sovjetunionen är en diktatur och att de fåtal positiva aspekterna i Sovjetunionen kom till ett 

oacceptabelt högt pris. Det krävs ett konserverande av mening för att framställa den 

föränderliga världen som stabil.
64

 Om hegemonin varit stabil hade dessa påpekanden varit 

överflödiga. Och även om hegemonin är tydlig och dominant i Alla tiders historia från 2004 

så står den inte oemotsagd i den övergripande politiska diskursen. Att liberalism och 

demokrati är synonyma ifrågasätta exempelvis av allt fler politiska ledare i Latinamerika. 

Runt Fukuyamas tes om historiens slut pågår en livlig diskussion där flera alternativa 

diskurser och positioner tydliggörs. Även Holmens avhandling kan ses som ett ifrågasättande 

av den rådande diskursen genom sitt fokus på det ideologiska i skolböckerna, något som 

ifrågasätter naturaliseringen av den rådande diskursen. 

9. Sammanfattning 

I Alla tiders Historia från 1989 framträder tre tydliga teman i konstruerandet av objektet 

Sovjetunionen. Det första temat är en kontinuitet där Sovjetunionen blir begripligt i relation 

till det ryska tsardömet samtidigt som delar av detta tsardöme överförs till Sovjetunionen. 

Sovjetunionen framstår här som en positiv utveckling i relation till det tsarryssland som i 

texten framstår i negativ dager. Det andra temat är en obestämbarhet om vad Sovjetunionen är 

politiskt. Sovjetunionen står både i relation till och utanför den för västerlandets politiska 

diskurs centrala dikotomin diktatur – demokrati. Objektet Sovjetunionen innehåller element 

från bägge dikotomierna samtidigt som det inte kan bestämmas som något av dem vilket 

öppnar upp för olika tolkningar av Sovjetunionens politiska karaktär. Det tredje temat är en 

ambivalens runt de sovjetiska framstegen där positiva värdeord beskriver framgångar som 

sedan ställs i relation till de kostnader som möjliggjorde dessa. Även här möjliggör texten 

olika omdömen om Sovjetunionen. Ovanstående visar på en kamp mellan diskurserna om att 
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definiera objektet Sovjetunionen i relation till andra objekt inom diskursen. Närvaron av flera 

diskurser leder till att en komplex bild av Sovjetunionen konstrueras. 

 

I Alla tiders Historia från 2004 framträder tre andra tendenser. Den första är att Sovjetunionen 

står i relation till ett tsarryssland som framstår som positivt. Genom att tsarryssland framstår 

som något positivt blir Sovjetunionen negativt i relation till detta. Sovjetunionen blir även 

sammankopplat med Nazityskland vilket ytterligare förstärker den negativa bilden av Sovjet. 

Den andra tendensen är att Sovjetunionen är tydligt definierat som en diktatur vilket utesluter 

de demokratiska elementen i Sovjetunionen från diskursen. Slutligen så får Sovjetunionen sin 

förklaring i den kommunistiska ideologin vilket gör att Sovjetunionen, kommunism och 

diktatur i det närmaste framstår som synonymer. Sammantaget presenterar boken en negativ 

bild av Sovjetunionen som en kommunistisk diktatur som liknar nazityskland och vars fåtal 

framsteg kommit till en fruktansvärd kostnad.  

 

Vid en jämförelse av de två texterna blir det tydligt hur den diskursiva kampen runt objektet 

Sovjetunionen 1989 är avgjord 2004. Denna förändring hänger samman med en övergripande 

diskursiv förskjutning sedan Sovjetunionens upplösning 1991. Sovjetunionens upplösning 

ledde till en förändrad maktbalans i världen vilken befästes på flera plan. Den västerländska 

makteliten uppnådde genom denna seger en hegemoni genom att få kontrollen på flera 

samhälleliga plan och alliera sig med underordnade klasser. Det är resultatet av denna 

hegemonis naturalisering som framträder i texten från 2004. Men en hegemoni blir aldrig så 

naturaliserad att den ständigt måste befästas och därför upprepas den om och om igen. Trots 

detta upprepande så ifrågasätts diskursernas ordning på flera plan.  

10. Avslutande reflektion 

Uppsatsen har analyserat två böcker och tolkat skillnaderna mellan texterna som en diskursiv 

förskjutning. Fokus i uppsatsen har varit Sovjetunionen men resultatet och metoden kan 

överföras till andra objekt inom skolan. Det försiggår diskursiva strider om 

tolkningsföreträdet och makten över objekten i samtliga skolämnen, något som Mattlars 

avhandling tydliggör då den beskriver den politiska och ideologiska kampen som blir synlig i 

böckerna inom ämnet svenska som andraspråk och därmed skapar olika subjektspositioner.  

 

Att mönstret som framträdde vid jämförelsen av de två texterna inte är något isolerat visar 

Holméns avhandling, även om Holmén har en annan teoretisk utgångspunkt. Även Sven-Åke 
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Johanssons arbete kan tas som intäkt för att detta inte är något isolerat då även han ser en 

tydlig förändring i läroböckernas innehåll de senaste åren, även om han drar andra slutsatser 

av detta. Dessa arbeten skiljer sig dock mycket åt genom sin position inom och till den 

rådande diskursen. Holméns arbete utmanar den rådande diskursen genom att peka ut dess 

ideologiska karaktär. Sven-Åke Johanssons arbete fungerar däremot som ett befästande av 

hegemonin då det framställer den rådande diskursens ideologi som naturlig och ”mångsidig”. 

 

Det står förhoppningsvis klart att denna uppsats ligger närmre Holmén än Johansson i det att 

den förhåller sig kritisk till och vill blotta den rådande diskursen. Genom att blottlägga en 

diskurs möjliggör man samtidigt ett motstånd mot den, att visa hur en diskurs förändras säger 

något viktigt, att alla diskurser förändras.
65

 På så vis kan det blygsamma resultatet i denna 

uppsats bli en del i en större debatt runt diskursernas ramar och därmed en del av en ökad 

insikt i språkets ideologiska funktion, en insikt som kan leda till motstånd. (Här kan det dock 

vara värt att påpeka att motståndet mot en diskurs endast kan leda till formerandet av en ny 

diskurs då det inte finns någon objektiv punkt att sträva mot utan bara olika diskursiva 

positioner.)  

 

Uppsatsen har behandlat ett tydligt politiskt ämne och förhoppningsvis visar den hur 

läromedel är en del i att överföra de värden som den rådande samhälleliga diskursen omfattar. 

En sådan insikt kan leda till en djupare förståelse inte bara för läromedlen utan kan även vara 

relevant vid analys av exempelvis läro- och kursplaner, skollagar och liknande. Om 

Sovjetunionen är en diktatur som innebar statligt ägande, vad är då det demokratiska tankesätt 

som skall överföras till eleverna? Liberalism? Hur ska begrepp som ”kunskap” och 

”objektivitet” förstås i skolan? Som en tydlig order att befinna sig ”inom det sanna” i den 

rådande diskursen, alltså att aldrig utmana hegemonin? Genom att utföra diskursanalyser på 

flera områden inom skolan skulle en intressant debatt kunna uppstå och förutsättningarna för 

vår samhälleliga utveckling komma upp i ljuset. En sådan utveckling skulle verka befriande 

och utmana den hegemoni som existerar, tyvärr innebär detta att den också skulle kämpa i 

uppförsbacke.  
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