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Abstract

Autobiographies by politicians are growing as a genre in Sweden and since 1991 female
politicians have gradually become active writers in the genre. This thesis is concerned with the
effect of gender on how autobiographies by politicians are being received in editorials and
reviews in Swedish daily press. By using theories by Judith Butler, Paulina de los Reyes,
Raewyn Connell and John Chr. Jørgensen both a quantitative and a qualitative study are carried
out.
Based on an analysis of editorials and reviews of all political autobiographies published
1991–2013, I find that male politicians get both a higher number of and longer editorials and
reviews than female politicians. This difference is growing over time.
In addition to the quantitative study, the thesis also provides an intensive study of editorials
and reviews from six selected autobiographies. The specific focus in this part is how questions
of gender and gender-equality are treated; how and to what extent the background and personal
life of the writing politician are described and if the autobiography is valued based on literary
values and/or the reviewers personal opinions. I find that gender does have an impact on all
these subjects and that it intersects with mainly class concerning the background and personal
life of the politician.

Keywords: autobiographies, autobiographies by politicians, sociology of literature, reception
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1. Inledning
I Sverige har vi en stark tradition av att skriva självbiografier. Med startpunkt i det tidiga 1900talets proletärförfattande, för vilket författarens eget liv ofta var ämnet, har genren erövrat och
bibehållit en stark ställning.1 Exakt hur det ser ut för självbiografin på bokmarknaden idag är
dock svårt att veta då den inte har någon egen klassifikation i varken Svenska
förläggarföreningens eller Kungliga bibliotekets statistik över bokutgivningen i Sverige.2
Att utgivningen av en specifik typ av självbiografier har ökat sedan mitten av 1900-talet står
dock klart. Jag syftar på de som är skrivna av politiker. Första årtiondena var politikers
självbiografier en genre med endast ett fåtal publicerade titlar per år. Under perioden 1951–
1989 gavs det ut i genomsnitt en självbiografi av en politiker vart tredje år. 1991 sker emellertid
något av en boom: fyra titlar ges ut bara det året. Boomen blev till ett ihållande fenomen och
mellan åren 1991–2013 gavs det ut 62 självbiografiska titlar av svenska politiker, det vill säga
i genomsnitt 2,8 verk per år.3
1991 är även året då kvinnliga politikers självbiografier börjar publiceras. Innan detta år var
de helt frånvarande inom genren, men mellan åren 1991–2013 stod de för 22 % av de politikers
självbiografier som gavs ut. Detta kan sättas i samband med att kvinnorepresentationen i
riksdagen vuxit markant under hela tiden som utgivningen av politikers självbiografier
utvecklats. Vid mitten av 1900-talet utgör kvinnorna ungefär 7 % av riksdagsledamöterna och
2006 utgör de 47 %.4
Trots att utgivningen av politikers självbiografier haft en stark framväxt är mycket lite
svensk forskning gjord på området.5 Studier har däremot gjorts på andra samtida mediefenomen
i svensk politik såsom politikers beteende i sociala medier och medias bevakning av politiska
skandaler.6
1

Arne Melberg, Självskrivet. Om självframställning i litteraturen, Atlantis, Stockholm, 2008, s. 152f.
Svenska förläggarföreningen, ”Branschstatistik 2012”,
http://forlaggare.se/sites/default/files/SvF%20Branschstatistik%202012%20web_0.pdf (2014–01–27); Kungliga
biblioteket, ”Statistik över svensk bokutgivning”, http://www.kb.se/samlingarna/Bibliografier/statistik/ (2014–
01–27).
3
Bilaga 1.
4
Statistiska centralbyrån, ” Riksdagens sammansättning 1929– 2006 efter parti och kön”,
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Allmanna-val-valresultat/12268/2014A01/Historisk-valstatistik/Riksdagens-sammansattning-1929-2006-efter-parti-och-kon/ (2014–01–
27).
5
En pågående studie i Uppsala av Margaretha Fahlgren och Birgitta Wistrand om politikers självbiografier ur ett
genusperspektiv bör noteras, men den fokuserar vad jag förstår inte receptionsstudier och har vid tidpunkten för
denna uppsats inte publicerat resultat.
6
Emma Eklund, Politiska bloggar, twittrande politiker. En kvantitativ studie om svenska politikers användande
av sociala medier, D-uppsats presenterad vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, 2010;
Tobias Bromander, Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? (Linnaeus University
Dissertations, 107/2012)(diss. Växjö) Växjö, Kalmar, Linnaeus University Press, 2012.
2
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I den här uppsatsen avser jag att bidra till kartläggningen av politikers självbiografier. Jag
studerar framväxten av genren och fokuserar på receptionen av denna från och med 1991. Mitt
fokus är intersektionellt med olika aspekter av genus i centrum. Materialet är det offentliga
mottagandet i recensioner och på ledarplats.
Syftet med detta arbete är således att utreda om och i så fall hur politikers genus påverkar
hur deras självbiografier recenseras av kritiker och ledarskribenter i svenska dagstidningar.
Detta görs i en kvantitativ studie av antalet ledare och recensioner av de politikers
självbiografier som publicerats under perioden 1991 till och med 2013. I denna del kartlägger
jag antalet recensioner respektive ledare som tar upp varje självbiografi samt mäter artiklarnas
omfång. Denna uppsats innehåller även en kvalitativ studie av mottagandet av sex politikers
självbiografier. I denna del analyseras recensionernas och ledarnas innehåll för att se vilka
ämnen som tas upp och hur detta sker. Går det att i dessa avseenden se skillnader mellan
manliga och kvinnliga politikers självbiografier?
Kritik har riktats mot samtidens självbiografiforskare för att de inte utreder i vilket
medieklimat självframställningen lanseras, trots att många forskare inom området på senare år
understrukit vikten av att se genren i förhållande till dess historiska och sociala villkor.7 Genom
att studera hur politikers självbiografier tas emot på ledar- och kultursidor i svenska
dagstidningar hoppas jag bidra med forskning om den del av genren jag sätter i fokus likväl
som forskning om det offentliga mottagandet av självbiografier i stort.8
Varför just politikers självbiografier är viktiga att undersöka närmare har att göra med att ett
av de självbiografiska kontrakten med läsaren rör förmedlingen av sanningen.9 I politikers
självbiografier rör det sig om vittnesmål från personer som är eller har varit verksamma i en
politisk maktsfär. Självbiografierna är riktade till den allmänhet man i någon bemärkelse tjänar
eller har tjänat och säkert även till kollegor och partikamrater. Vikten av dessa vittnesmål blir
allt tyngre i politikerlivet, inte minst med tanke på att det under senare år publicerats
självbiografier av politiker som fortsätter sina väljarstödda karriärer. Hur mäns och kvinnors
berättelser

inifrån

politiken

hanteras

i

kulturoffentligheten

ur

ett

klass-

och

jämställdhetsperspektiv är inte minst därför viktigt att undersöka i ett demokratiskt samhälle.

7

Cristine Sarrimo, Jagets scen. Självframställning i olika medier, Makadam, Göteborg, 2012, s. 37.
På grund av utrymmets begräsning har jag i detta arbete inte möjlighet att bredda den mediala
kontextualiseringen utöver det. Exempelvis faller celebritetsstudier bort – jag kan inte här utreda vad
medialiseringen av politikern som kändis har för inverkan på sättet recensenter och ledarskribenter behandlar de
aktuella verken.
9
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, Paris, 1975, s. 36.
8
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1.1 Tidigare forskning
I den internationella självbiografiforskningen finns ett antal verk som verkar bilda ett slags
kanon som de flesta forskare förhåller sig till.10 Att gå närmare in på dessa är inte relevant här
då samtliga befinner sig i någon av de två kategorier av självbiografiforskning som Estelle
Jelinek beskriver i The Tradition of Women's Autobiography (1986), nämligen tematiska studier
eller teoretiska arbeten om genrens definition.11 Denna forskningstradition bekräftar den kritik
Christine Sarrimo riktar mot samtida självbiografiforskning i Jagets scen (2012).12 Hon menar
att alltför få självbiografiforskare utreder i vilket medieklimat självframställningen lanseras,
trots att många forskare inom området på senare år understrukit vikten av att se genren i
förhållande till dess historiska och sociala villkor.13 Trots denna kritik finns det, efter vad jag
funnit, endast ett fåtal studier som behandlar mottagandet av självbiografier i media ur ett
genusperspektiv.
Forskningen om bemötandet av litteratur i allmänhet och självbiografier i synnerhet, både i
media och i litteraturvetenskapliga verk, visar tydligt att det finns genusbundna skillnader i hur
behandlingen av författare och verk ser ut. I dessa skillnader finns vissa genomgående mönster.
Dessa är att de kvinnliga författarna bemöts som avvikande från den manliga normen, deras
verk bedöms som mer privata och deras personer får betydligt större del i mottagandet. De
manliga författarna behandlas i högre grad som yrkespersoner och verkens innehåll och
eventuella litterära kvaliteter är i fokus. En specifik fråga tenderar även att få större del i
behandlingen av de kvinnliga författarnas verk, nämligen genus- och jämställdhetsfrågor.
Annette Kolodny studerar i sitt kapitel i Jelineks bok amerikanska självbiografier. Hennes
slutsats är att den manliga normen för självbiografier har gjort att kvinnors självbiografier mötts
av oförståelse och negligering.14 Hon tar också med kritikerns könstillhörighet som en faktor
och visar, utifrån en fallstudie av mottagandet av Kate Millet’s Flying. (1974), att den
förutfattade meningen att kvinnor på grund av kulturella och biologiska likheter bättre skulle
förstå kvinnors verk inte verkar stämma.15

10

Elizabeth W. Bruss, Autobiographical Acts. The Changing Situation of a Literary Genre, London: The John
Hopkins University Press 1976; Lejeune 1975, Paul de Man “Autobiography as De-facement” MLN, Vol. 94,
No. 5 1979, s. 919–930.
11
Estelle C. Jelinek, The Tradition of Women's Autobiography. From Antiquity to the Present, Boston, Twayne,
1986, s. x.
12
Cristine Sarrimo, Jagets scen. Självframställning i olika medier, Makadam, Göteborg, 2012.
13
Ibid. s. 37.
14
Jelinek 1986, s. 240.
15
Ibid. s. 238f; Kate Millett, Flying., Paladin, St Albans, Herts, 1976.
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Två samtida svenska studier visar på att manliga och kvinnliga författares verk tas emot på
olika sätt i media. Christian Lenemark utreder i Sanna lögner (2009) mediernas ökade betydelse
i det svenska samhället under de senaste decennierna genom att analysera medialiseringen av
Carina Rydberg och Stig Larsson efter utgivningen av deras självbiografiska verk. 16 Han
beskriver hur mottagandet av Larssons bok främst berörde frågor om konst och filosofi medan
fokus för Rydberg låg på henne som kvinna.17
Cristine Sarrimo beskriver i När det personliga blev politiskt (2000) att då det gäller
mottagandet av kvinnliga författares verk på 1970-talet fokuserande skribenterna på spänningen
mellan privat och offentlig person. De kvinnliga författarna bedömdes ofta vara mer personliga
i sitt skrivande än de manliga.18 I Jagets scen studerar hon hur Lars Noréns och Maja Lundgrens
självbiografiska verk togs emot och visar att kvinnliga författare idag i behandlas som kvinnor
och privatpersoner, medan manliga författare i betydligt högre grad behandlas som
yrkespersoner.19
Sarrimo argumenterar för att en annan faktor kan vara viktig i sammanhanget. Hon menar
att feminism kan ses som en metod för kvinnliga författare, journalister och kritiker att etablera
sig.20 Under 1970-talet, då feminismen började vinna mark i det svenska samhället, växte en
”kvinnlig journalistik” fram. Denna journalistik byggde på kvinnorörelsen och tanken om att
det privata skulle vara politiskt. En del i detta var att lyfta fram kvinnors liv som någonting värt
att skriva om och med tiden fick frågor om jämställdhet mellan könen en stor del i detta.21
Dessa tendenser är inget som uppstått i vår samtid. Gunilla Domellöf visar i Mätt med
främmande mått (2001) att detta inte är något nytt fenomen.22 Hon beskriver att redan 1930 blir
den kvinnliga författaren behandlad som kvinna och privatperson, och de ämnen de skrev om
uppfattade som delar av deras privata liv.23 De tendenser som Lenemark och Sarrimo beskriver
i det samtida mottagandet av litteratur har alltså en lång tradition.
Det mitt arbete bidrar med i detta sammanhang är främst att jag använder ett material som
tidigare inte beforskats. I likhet med nämnda studier utgörs min uppsats till en del av en
kvalitativ studie av ett antal utvalda verk, men därtill gör jag även en utförlig kvantitativ studie.
16

Christian Lenemark, Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering, Hedemora,
Gidlund, 2009, s. 9. Lenemarks användning av ordet “medialisering” handlar både om hur personer agerar på en
massmedial marknad och hur medierna i sin tur använder dessa personer.
17
Ibid. s. 150–152.
18
Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi (diss.
Lund) Stockholm/Stenhag, Symposion, 2000, s. 10f.
19
Sarrimo 2012, s. 221.
20
Sarrimo 2000, s. 166f.
21
Ibid. s. 164f.
22
Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått, Gidlund, Stockholm, 2001.
23
Ibid. s. 132f.
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Denna kombination av analyser gjorda på basis av mottagandet av en specifik genre har jag inte
funnit några andra vetenskapliga arbeten om politikers självbiografier. Mitt arbete ger således
både en översiktbild och en mer riktad analys och det är en förhoppning att detta kommer leda
till en bredare förståelse av hur politikers självbiografier bemöts.
I mitt val av analysmetoder har jag hämtat stor inspiration av Anna Williams studie Stjärnor
utan stjärnbilder (1997). Williams undersöker hur kvinnliga författare behandlats i
litteraturhistoriska verk.24 Hon gör en systematisk studie över utrymmesfördelning, under vilka
rubriker olika författare presenteras samt hur deras arbete skildras. 25 Detta kombineras med en
kvalitativ studie över hur de litteraturhistoriska verken beskriver olika författarskap beroende
av författarnas genus.26
Williams visar att kvinnliga författare åsidosatts, både genom att de till stor del givits mindre
utrymme än de manliga och att de sorterats in under särskilda rubriker där deras könstillhörighet
framhållits.27 Hon menar vidare att ”Om en könsproblematik gestaltas betraktas den som
kvinnlig och förs inte fram i den allmänna diskussionen om tidens politiska och estetiska
frågor.”28 Detta har lett till att de kvinnliga författarna skiljts ut på grund av att de är just kvinnor
medan mannen och den manliga litteraturen blivit en norm som inte behöver benämnas som
särskild.29
De studier jag tagit upp här visar samfälligt att det finns skillnader på hur kvinnliga och
manliga politikers verk tas emot i media och litteraturhistoriska verk, både nu och tidigare i
historien. Jag undersöker i denna uppsats om detta även stämmer för politikers självbiografier.

1.2 Teori
Denna uppsats tar plats inom det litteratursociologiska fältet där litteraturen och samhällets
ömsesidiga påverkan studeras. Lars Furuland beskriver det såhär:
Litteratursociologins uppgift bör främst vara att studera växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in
diktverken i deras receptionssammanhang, men även (vilket är lika angeläget) analysera diktverken med
särskild hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder. Litteratursociologer kan också […] ge viktiga

24

Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900talet, Gidlund, Stockholm, 1997, s. 14.
25
Ibid. s. 19f, 95.
26
Ibid. s. 20.
27
Ibid. s. 19, 56–61.
28
Ibid. s. 181.
29
Ibid. s. 180f.
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bidrag till granskningen av olika litterära delinstitutioner genom tiderna: författarkår, förlag, bokhandel,
kritik samt skilda offentligheter och publiker.30

Inom litteratursociologin är det alltså relationen mellan litteraturen och samhället som
undersöks. Litteratur handlar i detta fall inte enkom enskilda verk utan olika litterära
institutioner undersöks också. Som synes är litteratursociologins område brett och mitt arbete
passar in som receptionsstudie med särskilt fokus på litteraturkritik. I det följande presenterar
jag de teorier om genus, intersektionalitet, värdering och värdesättning jag använder mig av.

1.2.1 Genus och intersektionalitet
Såsom tidigare forskning visat finns det olikheter i hur manliga och kvinnliga författares verk
bedöms. För att analysera om och hur detta görs i mitt material kommer jag främst att använda
teorier om genus av två forskare, Judith Butler i böckerna Gender Trouble (1990) och Bodies
that matter (1993) samt Yvonne Hirdman, Genus (2008).31 Därutöver använder jag Raweyn
Connells maskulinitetsteori, Masculinities (2005) samt ett intersektionellt perspektiv som tar
utgångspunkt Pia Laskar, Paulina de los Reyes och Satu Gröndahls Framtidens feminismer
(2007).32
Hirdman använder ordet genus för att sätta ord på de processer som gör kön till ett
betydelseladdat begrepp.33 Det går inte att fullkomligt separera de två från varandra, men genus
är ett användbart begrepp för att beskriva de tankar, vanor och praktiker som utgör och skapar
föreställningar om kön.34
Enligt Hirdman utgör mannen en norm som kvinnan alltid jämförs med. Han har fått utgöra
prototypen för allt från vilket blodtryck som är normalt till vad en politiker är.35 Kvinnan skapas
som avvikande från denna norm. Detta avskiljande kan ta sig uttryck både i beskrivningen av
vad en kvinna är och språkliga markörer, såsom användandet av prefixet kvinna/kvinnlig,
varvid kvinnan framställs som avvikande från den manliga normen.36 Hirdman beskriver även
att definitionen av mannen delvis består i att han inte är kvinna, för att behålla sin maskulinitet

Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, Svedjedal,
Johan (red.), 2, [förändrade] uppl. Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 341.
31
Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 1990; Judith
Butler, Bodies That Matter. On the Discursive Limits of "sex", New York, Routledge, 1993; Yvonne Hirdman,
Genus. Om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö, 2007.
32
Raewyn Connell, Masculinities, 2. ed., Cambridge, Polity Press, 2005; Pia Laskar, Paulina de los Reyes och
Satu Gröndahl, Framtidens feminismer. Intersektionella interventioner i den feministiska debatten, Tankekraft,
Hägersten, 2007.
33
Hirdman 2007, s. 14.
34
Ibid. s. 16.
35
Ibid. s. 59, 202.
36
Ibid. om beskrivningar av kvinnan s. 23 f; om språkliga markörer s. 188.
30
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måste han alltså upprätthålla dikotomin man-kvinna.37 Mannen har länge varit i numerär
dominans, och alltså utgjort normen, både inom politiken och inom genren politikers
självbiografier. Då jag i denna uppsats skall utreda hur manliga och kvinnliga politiker beskrivs
i den politiska världen blir Hirdmans norm-teori mycket användbar i analysen av hur detta sker
och vilka konsekvenser det får.
Enligt Butler har språket stor makt i skapandet av genus då benämnandet av en individ till
viss del, medvetet eller omedvetet, definierar vad denna är. Språkets makt består av kulturellt
laddade betydelser som brukaren inte nödvändigtvis är medveten om men som ändå fortsätter
att påverka omvärlden även när ett uttalande avslutats.38 I min uppsats applicerar jag denna teori
exempelvis i den kvalitativa analysen där skribenternas sätt att omnämna politikerna undersöks.
Connell menar att maskulinitet i samma grad som femininitet är socialt skapat och grunden
för båda dessa finns i olika maktstrukturer.39 I relationen mellan män och kvinnor syns detta
exempelvis i männens generellt högre lön och maktmässigt högre positioner. Att vara dominant,
och kämpa för att behålla denna position, inlemmas i definitionen av vad maskulinitet är.40
Makt är således en viktig komponent i Connells teori vilket gör den viktig i denna uppsats då
jag studerar just makthavares självbiografier.
Då mansidealet i västvärlden ofta består av den vite, heterosexuelle mannen bildas lätt ett
förakt mot de svagare grupperna, exempelvis kvinnor eller homosexuella män, och ett sökande
efter acceptans endast hos den egna gruppen.41 För att förklara detta använder Connell
begreppet hegemonisk maskulinitet vilket syftar på den grupp män som i en viss social kontext
anses ha den högsta statusen.42 Genom begreppet hegemonisk maskulinitet möjliggörs studiet
inte bara mellan människor av olika kön utan även inom en grupp med samma könstillhörighet.
Detta är användbart i min uppsats då jag förutom genus även studerar klass.
Genus skapas inte på samma sätt i alla tidsmässiga, kulturella och sociala kontexter. Några
faktorer som kan spela in i detta är exempelvis klass, ras/etnicitet och sexualitet.43 Studiet av
flera samverkande faktorer, intersektionalitet, förklaras av de los Reyes och Diana Mulinari
som ett teoretiskt perspektiv för synliggörande av maktrelationer som skapats i och av genus,
klass och etnicitet.44 I detta skapas både normer och avvikelser vilket hon förklarar såhär:
37

Hirdman 2008, s. 48.
Butler 1993, s. 241.
39
Connell 2005, s. 72f.
40
Ibid. s. 40.
41
Ibid. s. 80–83.
42
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Den diskursiva konstruktionen av människor och grupper som annorlunda eller «avvikande« har
konsekvenser för hur dessa människor behandlas, bemöts och definieras. Tillskrivningen av egenskaper,
kompetenser och förmågor utifrån föreställningar om olika identiteter tenderar att låsa fast människor i
oföränderliga sociala positioner.45

Att vara den person eller grupp som avviker är alltså negativt då det innebär en definition av
personen eller gruppen som baseras på förväntningar, inte verklighet. Förutom den särskiljande
principen är just identitetsskapandet en viktig del här. Detta identitetsskapande sker utifrån
omgivningens uppfattningar om olika individer, inte inifrån dem själva.
De politiker som ingår i denna studie kommer från olika samhällsskikt. Det intersektionella
perspektivet är användbart i detta arbete därför att det möjliggör en analys av om/hur
klasstillhörighet berörs i ledarna och recensionerna och vad detta får för effekter på hur
politikern och dennas verk framställs. Detta kommer att kopplas till genusfrågan genom en
utredning om klass nämns och om det sker i olika grad och på olika sätt för kvinnliga och
manliga politiker.
I analysen av vilken betydelse klass har i dessa sammanhang använder jag även Beverly
Skeggs Formations of Class and Gender (1997).46 Utifrån begreppet ”respektabilitet”
(”respectability” i original, min översättning) beskriver hon olika syn på och innehåll hur olika
klasser beskrivits och vilken roll genus har i detta.47
Jag använder det intersektionella perspektivet genom att i analysen av ledarna och
recensionerna vara uppmärksam på om och hur klass tas upp i ledarna och recensionerna och
om detta påverkar om och hur genusaspekten tas upp.
Även om intersektionalitet som nämns ovan handlar om många fler faktorer än klass och
genus har jag valt att endast arbeta med dessa två faktorer i den här uppsatsen. Detta främst på
grund av arbetets begränsade omgång. Den grupp politiker jag arbetar med i den kvalitativa
analysen är dessutom förhållandevis homogen när det gäller exempelvis ålder och etnicitet,
varvid jag menar det mer intressant att fokusera på klass och genus som faktiskt skiljer dem åt.
I den kvantitativa analysen är urvalet bredare varvid flera faktorer hade kunnat tas med. Här har
jag enkom på grund av arbetets begränsade omfång valt att arbeta med genus som enda faktor
då genus är mitt huvudsakliga fokus i den här uppsatsen.
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1.2.2 Värdering och värdesättning
I detta stycke diskuterar jag de teorier och begrepp som rör litterär värdering och värdesättning
som jag använder i denna uppsats.
John C. Jørgensen framlägger i sin bok Litterær vurderingsteori og vurderingsanalyse
(1971) sin teori om litterär bedömning. För denna teori är begreppen värde och värdering
(”værdi” och ”vurdering” i original, min översättning) grundläggande.48 Dessa begrepp, anser
han, måste förstås på ett annat sätt då de används inom filosofiska frågeställningar än då de
används inom ekonomisk teori, varur de härstammar. Inom ekonomi har orden betydelserna
värde som betalning/pris och värdering att bestämma värdet av något. Vid användning av
begreppen för filosofiska spörsmål, såsom bedömning av litteratur, föreslår Jørgensen andra
definitioner. Han menar att värde är en positivt konnoterad term som används för att mäta den
egna upplevelsen av ett verk. Värdering är att sätta en boks aktuella eller potentiella värde i
förhållande till andra verk. Vilka andra verk det rör sig om bestäms av en föregående indelning
av litteraturen i olika genrer och det är således inom en genre som verk jämförs.49
Anna Nordlund använder dessa begrepp i sin avhandling om den samtida receptionen av
Selma Lagerlöfs verk, Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien
1891–1996 (2005), och konstaterar:
Med få undantag värdesattes Gösta Berlings saga högt, exempelvis för skildringar av mänsklighetens
mörkersidor och en förmåga att väcka starka känslor, förnimmelser och minnen till liv hos kritikerna och
för fantasifullhet och lyrisk förmåga i språkbehandling och stilval. I flera fall kommer dock värdesättandet
i konflikt med kritikerns värderande av verket: i värdesättandet talar den estetiska sensibiliteten och i
värderingen uttrycks tidens estetiska praxis. 50

Som synes används ordet värdesättning för utdelandet av värde, för att inte förväxla med ordet
värdering som i detta sammanhang skall förstås enlig Jørgensens definition ovan. I kritikernas
värdesättande av Gösta Berlings saga fick deras egna upplevelser av och känslor kring verket
tala. Ord som ”känslor” och ”minnen” vittnar om att denna del av bedömningens har mer
personlig anknytning vilket flera gånger kommer i konflikt med den mer professionella
värderingen av verket i förhållande till dess litterära samtid. Även om Lagerlöfs roman hade
förmågan att väcka känslor hos kritikerna ansåg de inte att den nådde upp till de estetiska nivåer
de krävde.51
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Skillnaden mellan värdering och värdesättning är av avsevärd vikt, och är därför viktig att
hålla isär vid analysen av mottagandet av självbiografierna. Jørgensen menar att det är kritikerns
roll att värdera och inte värdesätta, dock tillstår han att det i praktiken är närmast omöjligt för
kritikern att göra en värdering som inte på något vis baseras på vederbörandes värdesättning av
verket.52
Som ett tillägg till Jørgensens teori använder jag mig av Göran Hermeréns studie Aspects of
Aestetics (1983).53 Han skriver om flera omständigheter, utöver rent estetiska faktorer, som kan
påverka bedömningen av ett verk. Exempel på sådana är politiska förhållanden,
marknadsföring, korruption, vänskap och/eller andra lojaliteter.54
Hermerén betonar den enskilda personens läsning, lyssning eller betraktelse av ett verk. Han
beskriver hur artistiskt värde skall förstås, där bland annat hantverksskicklighet tas upp som en
del i bedömningen av ett verks estetiska värde.55 Gällande författare är språket det hantverk som
kan bedömas därför är det viktigt att se hur det behandlas i recensionerna och ledarna.
Både Jørgensen och Hermerén understryker alltså att en värdering aldrig kan vara
fullkomligt neutral, vilket bekräftas i själva definitionen av kulturjournalistik. I
Nationalencyklopedin formulerad såhär:
kulturjournalistik, benämning på ett brett spektrum av journalistiska genrer, från den litterära essän och
recensionen till intervjun och nyhetsreportaget, som har ämnet kultur, i vid mening, gemensamt och skiljer
sig från annan journalistik genom att skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte representera någon
annan än sig själv och sin egen sakkunskap.56

Denna åsikt delas av Tomas Forser i hans bok Kritik av kritiken (2002):
Som förmedlingsled mellan författaren och läsaren är kritikern central i den litterära offentligheten och
utgör en ofrånkomlig del av den litterära institution som hör till det moderna samhällets former. […]
Kritikens tillägnelser av diktverken och svar på deras tilltal berättar om litteraturens kollektiva och
individuella betydelser i samhället.
Recensenten står i främsta ledet när det gäller att möta den nya litteraturen. Ofta är han eller hon den
första läsaren när verket väl lämnat intimsfären och produktionssystemet. Recensionen är mestadels den
enda skriftliga källan som berättar om hur en läsare har försökt förstå, tillägna sig och kritiskt värdera ett
diktverk.57

Forser, liksom Jørgensen och Hermerén, betraktar här kritikern i första ledet som läsare. Rollen
denna läsare har för en boks liv och framtid blir i Forsers beskrivning mycket stor. Kritikern får
som första mottagare makt att påverka samtidens läsare och som historiskt dokument påverkar
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recensionen även eftervärlden då den skildrar samtidens syn på ett verk eller en genre. Vad
gäller just denna sista punkt spelar det stor roll vad i ur en bok som kommenteras. Får verket
endast en personligt hållen värdering och ingen värdesättning i förhållande till sin genre eller
samtid fråntas den sin placering i och eventuella betydelse för litterära strömningar och
epokbildningar.58 Istället kommer verket att isoleras från annan litteratur vilket Williams visar
ofta har drabbat kvinnors verk genom litteraturhistorien.59
Forser tar upp en mängd olika teorier om och synsätt på värderingsfrågan i förhållande till
kritiken. Han framhåller att varje värdering är subjektiv, och att varje subjektiv bedömning har
historiskt och kulturellt ursprung.60 Ett exempel på hur denna subjektivitet kan komma till
uttryck finns i Pil Dahlerups artikel ”Omedvetna attityder hos en recensent” i
Könsdiskriminering förr och nu (1972).61 I denna beskriver hon hur en recensent ändrar sin
uppfattning om en poet från ”rik diktare” till ”liten kvinna” enkom på grund av att denne fått
reda på att poeten är kvinna och inte man.62 Här påvisas tydligt hur recensentens egna
uppfattningar styr hur denne formulerar sig i sin kritik.
Utifrån dessa teorier analyserar jag om och hur ledarskribenterna och recensenterna värderar
utifrån två områden. För det första om de sätter in verken i en litterär genre och/eller kontext
och för det andra om och hur de bedömer hantverket, alltså språket. Jag undersöker även om
det görs en värdesättning utifrån om skribenterna uttrycker sina egna tankar, åsikter och/eller
känslor inför verken.

1.3 Metod och frågeställningar
I den här delen presenterar jag de två analysmetoder jag använder i denna uppsats, vilket
utmynnar i de frågeställningar som arbetet sker utifrån.

1.3.1 Den kvantitativa analysen
Den kvantitativa analysen härstammar från ett samhällsvetenskapligt fokus på ”statistiska
sammanställningar av enheter i texten som kan definieras entydigt och räknas.”63 I detta arbete
utgörs detta av enheter av text snarare än vad som står i texten. Williams konstaterar i slutsatsen
av sin studie att ”värderingar och förhållningssätt spåras genom siffror, antal, andelar,
58
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omdömen, formuleringar, ordval och tystnad” och att studiet av dessa faktorer klarlägger
grundläggande komponenter i litteraturhistoriens tillkomstprocess.64 I mitt arbete sker detta
genom att jag räknar antalet ledare och recensioner samt deras längd.
Att ett verk alls uppmärksammas i ledare eller recension visar i sig vilken inställning till och
tolkning av verket som görs i tidningarna.65 Magdalena Nordenson förklarar i
Opinionsjournalistik (2008) att ledare främst behandlar politiska frågor medan recensioner i
högre grad bedömer verken utifrån konstnärliga aspekter.66 Detta återkommer jag till senare i
arbetet men här är den beskrivningen nog för att förklara vilka olika sammanhang verken sätts
in i beroende av vart i tidningen de behandlas. På grund av detta räknas båda typerna av artiklar
både tillsammans och separat.
Längden på ledarna och recensionerna mäts i spaltmeter utifrån standardbredden på
tidningsspalter som är 4,5 centimeter.67 Jag utgår ifrån att samtliga ledare och recensioner har
en spaltbredd som är samma eller nära standardbredden och har liknande typsnitt vilket gör att
mängden text per spaltmeter blir tillfredsställande lika. Detta kommer givetvis inte att ge några
exakta siffror på ledarnas och recensionernas längd men det ger en indikation på hur mycket
utrymme de respektive verken fått i tidningarna, vilket täcker syftet med denna uppsats.

1.3.2 Den kvalitativa analysen
Den kvalitativa analysen har sina rötter i litteraturvetenskapen och hermeneutiken där längre
texter analyseras för att påvisa dess konkreta och latenta betydelser.68 I den kvalitativa analysen
hämtar jag återigen inspiration från Williams studie, i vilken hon använder den kvantitativa
studiens siffror tillsammans med kvalitativa analysens synliggörande av värderingar för att
klargöra de mönster som finns.69
Genom en närläsning av ledarna och recensionerna analyserar och tolkar jag vilken bild av
kvinnliga och manliga politiker som skrivs fram samt om klass har någon betydelse i detta.
Naturligtvis berörs även faktorer som ålder och etnicitet, direkt eller indirekt, i dessa ledare och
recensioner men frågor rörande dessa faktorer har jag inte utrymme att närmare undersöka i
denna uppsats.
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Analysen sker utifrån tre fält där tidigare forskning påvisat särskilt stora skillnader i
mottagandet av manliga och kvinnliga författares verk, nämligen jämställdhetsfrågor, hur stor
del av yrkes- och privatliv som tas upp samt värdering och värdesättning. Jag menar att
behandlingen av yrkes- och privatliv är extra relevant att undersöka i mottagandet av politikers
självbiografier på grund av att de är offentliga yrkespersoner och att det handlar om just
självbiografier. I denna del av analysen är också klassaspekten viktig såsom del av politikerna
privatliv.
Om och hur dessa tre ämnen tas upp olika för manliga och kvinnliga politikers verk kan ge
exempel på hur skribenterna har genusbundna förväntningar på dem. Detta skulle, utifrån de
los Reyes och Gröndahls teori, kunna leda till att de sätts in i olika sociala positioner på grund
av att de tillskrivs olika kompetenser.70 Butler understryker språkets makt i skapandet av en
identitet, det gör just en noggrannare textanalys viktig för att se hur skribentens sätt att uttrycka
sig kan visa på olikheter i behandlingen av manliga och kvinnliga politiker.71 Ett särskiljande
mellan män och kvinnor får, såsom Connell beskriver, en negativ konsekvens för kvinnorna.72

1.3.3 Frågeställningar
Jag använder dessa två metoder för att svara på de frågeställningar som ligger till grund för
denna uppsats. Den övergripande frågeställningen är om och i så fall hur politikers
könstillhörighet påverkar hur deras självbiografier tas emot i svensk dagspress under perioden
1991–2013. Den kvantitativa studien syftar till att besvara denna fråga utifrån ett
makroperspektiv, det vill säga i detta fall en undersökning av det utrymme de olika verken får.
I den kvalitativa studien har frågeställningen delats upp i tre. Dessa områden är förekomsten
av jämställdhetsfrågor, hur privatlivet tas upp och hur verken värderas. Frågorna är som följer:
-

Behandlas frågor om genus och jämställdhet specifikt i ledarna och recensionerna och i
så fall hur?

-

I vilken utsträckning fokuserar skribenten på privatliv respektive yrkesliv – sker detta i
samma omfattning när det gäller manliga och kvinnliga politiker?

-

Värderar recensenten verket kvalitetsmässigt och/eller gör en personlig värdesättning
av det och kan man se skillnader i detta på mottagandet av mäns och kvinnors verk?
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1.4 Genrens historia och material
I denna del ger jag en kort översikt över självbiografins historia i Sverige och kvinnornas intåg
som författare i genren, detta utmynnar i den definition av genren som jag utgår från i detta
arbete. Sist i denna del presenteras det material som jag använder i arbetet.
Självbiografin har utvecklats i Sverige sedan 1000-talet, ett av de första verken i genren
skrevs av Heliga Birgitta.73 Allt sedan dess har genren vuxit gradvis.74 Under 1900-talet fick
självbiografin en mycket stark ställning, något både enskilda författare, såsom August
Strindberg, och grupper av författare som exempelvis proletärförfattarna bidrog till.75 På 1950talet började böcker om politiska frågor och reportageböcker utgöra en större del av
bokmarknaden.76 Det är också under detta årtionde som politikers självbiografier böjar få en
regelbunden utgivning med nära en självbiografi per år fram till 1991, då en markant ökning
sker.77
Under 1970-talet började fler kvinnor att skriva självbiografier.78 I det samtida offentliga
mottagandet av dessa verk låg fokus på spänningen mellan privat- och offentlig person. De
kvinnliga självbiografikerna bedömdes i många fall vara alltför personliga och inte tillräckligt
politiska.79 Flera samtida mediestudier visar att både självbiografiska och skönlitterära verk av
kvinnor bedöms som mer personligt hållna i det offentliga mottagandet fortfarande idag.80 De
kvinnliga politikernas självbiografier och dess mottagande måste, anser jag, ses mot denna
bakgrund.
Philippe Lejeune definierar i Le pacte autobiografique (1975) självbiografin genom
begreppet ”le pacte autobiographique” alltså ”den självbiografiska pakten” (min
översättning).81 Denna innebär i korthet att författaren försäkrar att hen är identisk med såväl
berättare som huvudperson i boken. Lejeunes definition av självbiografin innehåller krav på
språk och form: prosa, ämne: författarens personliga historia och författar- och berättarposition
alltså den självbiografiska pakten. Genom detta avskiljer han självbiografin från andra
självbiografiska genrer såsom memoar eller dagbok och menar att det i detta inte finns några
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nivåer; en bok antingen är eller är inte en självbiografi.82 Denna inställning har inte fått stå
oemotsagd, men för detta arbete är den definition Lejeune föreslår tillräcklig.83
Självbiografins förhållande till det verkliga livet är omdiskuterat. Arne Melberg beskriver i
Självskrivet (2008) hur berättandet i samtida självbiografier används som en struktur för att
skapa och presentera en bild av jaget.84 Det är ett konstruktivistiskt berättande som sker med
en, mer eller mindre medveten, baktanke. Livet framställs sanningsenligt enligt författaren,
vilken har möjlighet att välja ut vad som är relevant för den livssanningen både inför sig själv
och andra.85 Detta är viktig att ha i beaktande i arbetet med självbiografiska verk.
Jag definierar självbiografin huvudsakligen utifrån Lejeunes resonemang om den
självbiografiska pakten. I och med kravet på att författarens personliga historia måste vara
ämnet sållas därför politikers verk som uttalat endast handlar om politiska skeenden bort.
Genom att författaren och berättaren måste vara samma person blir politikern säkerställd som
upphovskälla till materialet, även vissa verk som ingår i denna studie är skapade i
samförfattarskap eller av spökskrivare.
Materialet är, som tidigare nämnts, ledarna och recensionerna som behandlar ett antal
utvalda självbiografier. Nordenson förklarar hur de två journalistiska texterna skiljer sig åt i
sammanhang och utformning. På ledarsidorna finns utrymme för skribenten att både analysera
ett ämne och ta egen ställning till det, samtidigt som ledarsidorna hela tiden skall spegla
tidningen och dess policy kring dessa sidor. Hon skriver att ”Kravet är att vara ideologiskt
tydlig, ha en klar idébas att utgå ifrån som stämmer överens med tidningens deklarerade
grundvärderingar.”86 I ledaren tas alltså frågor som rör ideologi, idéer och/eller värderingar upp
och förankras hela tiden i en bredare grund än enkom skribentens egna åsikter.
Någon regelrätt definition av vad en ledare eller en recension är ger Nordenson inte, men i
kapitlet om ledare diskuterar hon politisk tillhörighet, åsiktsstruktur och nyhetsvärde medan
hon i kapitlet om recensioner beskriver dem som uttryck för genrens passionerade,
känslosamma grund och att de har en nära relation till konsten.87 Ledarplatsens texter har
möjlighet att vara politiskt partiska på ett annat sätt än kultursidornas. Något som ytterligare
signalerar skillnader i texternas innehåll och anspråk är att ledarskribenten, oaktat om ledaren
är signerad eller inte, talar för fler än sig själv medan recensenten ensam svarar för sin text.88
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Dessa skillnader gör att verken tas emot med olika fokus beroende av var i tidningen de
omskrivs, sker det på ledarplats understryks deras politiska relevans och sker det på
kultursidorna är fokus på det litterära värdet.
Materialet i den kvantitativa studien är mottagandet av självbiografier skrivna av politiker
som suttit i riksdagen och/eller varit partiledare och som givits ut under perioden 1991–2013.89
Dessa personer har på ett direkt sätt påverkat svensk politik och därför torde deras verk, enligt
min bedömning, vara intressanta att uppmärksamma i både nationell och lokal dagspress. Detta
urval borde alltså ge studien ett stort och brett materialurval. Den bortre tidsgränsen är vald då
det året både utgör det år kvinnor debuterar inom genren och att utgivningen ökar markant från
och med då. Slutåret faller sig naturligt då arbetet med denna uppsats inleds 2014, 2013 är
således det sista år jag kan studera i sin helhet.
Jag har valt att arbeta med samtliga svenska dagstidningar där ledare och recensioner av de
undersökta verken har påträffats.90 Detta har ger en spridning både i tidningarnas geografiska
läge och deras fokus; lokalt, regionalt eller nationellt.
Materialet är dock begränsat, det vill jag göra klart. Inte alla tidningar ger självbiografier
utrymme överhuvudtaget, vilket har betydelse för signifikansen av studiens resultat. Vilka
politikers självbiografier som uppmärksammas i tidningarna och hur mycket plats de får är
beror på vilka andra nyheter som måste tas in och hur redaktörerna prioriterar i detta. På grund
av det kan en jämförelse enbart med material som rör politikers självbiografier inte ge några
fullständiga svar. Det resultaten ändå bidrar med är att visa på tendenser vad gäller vissa
avseenden av mottagandet vilket förstås kan utgöra en utgångspunkt för framtida studier i
ämnet.
Materialet för den kvalitativa studien utgörs av mottagandet av ett antal utvalda verk skrivna
av ministrar och/eller partiledare. Detta urval är gjort på grund av att politiskt arbete på den
nivån torde generera intresse i dagspressen, vilket är nödvändigt för att få tillräckligt
materialunderlag för analysen.
Jag studerar fyra verk som ges ut 1991 och två som ges ut 2008. Anledningen till att fler
verk från 1991 väljs ut är både på grund av den markanta ökningen i utgivningen av politikers
självbiografier som sker det året och för att det är året då kvinnliga politiker debuterar i genren.
Innan dess hade manliga politikerna varit helt dominerande som självbiografiker och således
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Full förteckning av dessa verk finns i Bilaga 1.
Till dagstidningar räknar jag här samtliga svenska nyhetstidningar som utkommer fem eller fler dagar i
veckan.
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skapat normer för genren. Därför är det intressant att se om och hur normer rörande genus
påverkar mottagandet när även verk av kvinnliga politikers skall bedömas.
Valet av självbiografier sker utifrån tre faktorer: karriärernas längd och nivå samt hur länge
politikern varit aktiv. Detta med målet att politikerna i sina professionella roller skall vara så
lika som möjligt så att deras könstillhörighet blir en av de få faktorer som skiljer dem åt. Jag
försöker även uppnå en spridning mellan de politiska partier politikerna representerat för att ge
en bild av en så stor del av den politiska världen som möjligt. Anledningen till att 2008 är valt
som sista år i denna del av studien är att det är det år som ligger närmast i tid då två politiker av
olika kön skrivit självbiografier och urvalskriterierna är uppfyllda på ett tillfredsställande sätt.
Genom att jämföra ledarna och recensionerna av böckerna utgivna 1991 och 2008 är det
möjligt att studera utvecklingen över tid. Mellan 1991 och 2008 har fler och fler kvinnor tagit
plats i riksdag och regering och fler självbiografier av kvinnliga politiker givits ut. 91 Detta
innebär att när politikers självbiografier kommer ut 2008 sker det i ett helt annat politiskt klimat
än 1991 vilket gör det intressant att utreda huruvida mottagandet ser olika ut under de två olika
åren.
De självbiografier från 1991 som studeras är Alla dessa dagar… (1991) av Kjell-Olof Feldt
(S), Anna-Greta Leijons (S) Alla rosor skall inte tuktas! (1991), Summa summarum (1991) av
Britt Mogård (M) och Carl Bildts (M) Hallänning, svensk, europé (1991).92 Flera faktorer gör
dessa politiker lämpliga för jämförelse: de har varit aktiva vid ungefär samma tid, de har
innehavt liknande politiska poster och verken har givits ut i samma medieklimat. Dessutom
representerar politikerna genom sina partitillhörigheter olika delar av det politiska landskapet i
Sverige.
De verk utgivna 2008 som valts ut för studien är Pierre Schoris (S) Draksåddens år (2008)
och Margareta Winbergs (S) Lärarinna i politikens hårda skola (2008).93 Dessa politiker var
aktiva under ungefär samma tid och verken är utkomna i samma medieklimat. Deras politiska
karriärer är något olika, vilket jag återkommer till i analysen, men att karriärerna är
längdmässigt likvärdiga och tidsmässigt parallella har jag bedömt vara viktigare än liknande
politisk position. De representerar samma parti och därav blir endast en del av den politiska
miljön undersökt i denna del av studien.
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Om kvinnor i riksdag och regering se Statistiska centralbyrån 2014; om självbiografiutgivning se Bilaga 1.
Kjell-Olof Feldt, Alla dessa dagar. I regeringen 1982-1990, Norstedt, Stockholm, 1991; Anna-Greta Leijon,
Alla rosor ska inte tuktas!, Tiden, Stockholm, 1991; Britt Mogård, Summa summarum: rötter, levnad,
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Pierre Schori, Draksåddens år. 11 september, Irakkriget och världen efter Bush, Leopard, Stockholm, 2008;
Margareta Winberg, Lärarinna i politikens hårda skola, Bonnier, Stockholm, 2008.
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2. Kvantitativ analys
I den kvantitativa analysen fokuserar jag på ledare och recensioner publicerade i svenska
dagstidningar som behandlar självbiografier av svenska riksdagsledamöter och/eller
partiledare. För att ge en överblick över materialet visar jag först hur det totala antalet ledare
och recensioner fördelas mellan manliga och kvinnliga författare. I den senare delen undersöks
varje artikeltyp för sig.
I denna del av uppsatsen ingår totalt 145 ledare och 253 recensioner vilka tillsammans utgör
260 spaltmeter text. Det är således betydligt vanligare att politikers självbiografier omskrivs
med recensioner än med ledare.
Av de 81 självbiografiska verk som ingår i studien har de manliga politikerna skrivit 79 %
och de kvinnliga 21 %. Mängden material skiljer sig alltså mycket åt mellan de båda
politikergrupperna, varför siffrorna hädanefter kommer att presenteras i procenttal utifrån det
antal ledare och/eller recensioner per omskrivet verk respektive politikergrupp har fått. Dessa
siffror påverkas mycket av om flera verk ges ut samma år men få av dem omskrivs med ledare
eller recensioner, därför kommer i vissa fall absoluta tal att anges för att ge en rättvis bild.
Av det totala antalet ledare och recensioner per omskrivet verk får de manliga 68 % och de
kvinnliga 32 %. De kvinnliga politikernas verk omskrivs med andra ord i genomsnitt hälften så
ofta som de manliga. I det kommande skall jag utreda hur fördelningen av antal och längd ser
ut för ledare och recensioner separat.

2.1 Ledare
2.1.1 Antal
De manliga politikernas verk får betydligt fler ledare än de kvinnliga politikernas. Av det totala
antalet ledare som igår i studien får de manliga politikernas verk 64 % och de kvinnliga
politikernas 36 %, fördelningen av är således mycket lik den av ledare och recensioner
tillsammans.
Under studiens första hälft (1991–2002) får de manliga politikerna i genomsnitt 2,3 ledare
per omskrivet verk/år och de kvinnliga 1,7. Samma siffror för andra hälften (2003–2013) är 1,9
och 0,7. Detta visar på en sjunkande trend i antalet ledare för politikers självbiografier under
den studerade perioden och att minskningen är mer distinkt för de kvinnliga politikernas
självbiografier än för de manliga politikernas.
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Jag menar att det sjunkande intresset för politikers självbiografier kan bero på att boomen
som skedde 1991 gav politikers självbiografier ett högt nyhetsvärde. Detta svalnade sedan av
allt eftersom nyhetsvärdet för politikers självbiografier sjönk. Eftersom de kvinnliga politikerna
debuterade inom genren 1991 hade deras verk då ännu högre nyhetsvärde än männens vilket
dock, som siffrorna indikerar, verkar ha sjunkit snabbare för deras verk än för de manliga
politikernas.
I följande diagram visas hur antalet ledare per verk fördelas på de olika åren.
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Här syns att antalet ledare per omskrivet verk är ojämnt fördelat över tid både för de manliga
och de kvinnliga politikerna. De manliga får överlag fler ledare, men detta beror främst på att
det under flera år inte publiceras någon självbiografi av en kvinnlig politiker.
De år de kvinnliga politikernas självbiografier får fler ledare än de manliga politikernas är
1994, 1996, 1999 och 2009. Dessa år utgavs Anne Wibbles (FP) Två cigg och en kopp kaffe
(1994), Mona Sahlins (S) Med mina ord (1996), Annika Åhnbergs (V) Isprinsessa (1999) och
Anita Gradins (S) Från bruket till Bryssel (2009).94
Wibbles verk fick fyra ledare och Hans Lindblads (FP) Jag var för snäll (1994) fick en.95
Det som skiljer dessa politiker åt, vad gäller deras politiska arbete, är att Lindblad hade haft
lägre positioner än Wibble. Hans karriär var också avslutad när boken skrevs medan Wibble
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Anne Wibble, Två cigg och en kopp kaffe, Ekerlid i samarbete med Veckans affärer, Stockholm, 1994; Mona
Sahlin, Med mina ord, Rabén Prisma, Stockholm, 1996; Annika Åhnberg, Isprinsessa, 1. uppl., Hjalmarson &
Högberg, Stockholm, 1999; Anita Gradin och Ranveig Jacobsson, Från bruket till Bryssel. Minnen från ett
politiskt liv, Premiss, Stockholm, 2009.
95
Hans Lindblad, Jag var för snäll, Fischer, Stockholm, 1994
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fortfarande var aktiv då verket gavs ut. Lindblads karriär var dock längre än vad Wibbles hade
hunnit bli 1994.96 Förutom hög politisk position och ännu aktiv karriär kan Wibble ha fått fler
ledare på grund av att hon var Sveriges första kvinnliga finansminister och därmed ofta
förekommande i många mediala sammanhang.
Detta år utkom även C. H Hermanssons År av nåd (1994) vilken inte omskrevs i någon av
de undersökta tidningarna.97 Hans karriär var längre än både Wibbles och Lindblads. Såsom
partiledare var hans karriär på jämförbar nivå med Wibbles. Hans självbiografi kom dock ut
med betydligt längre avstånd till avslutad karriär än de båda andra politikernas vilket kan
förklara att hans verk inte uppmärksammades i någon dagstidning.98
Sahlins verk fick tre ledare, lika många som Nils Eriks Wåågs (S) Folkstyrt (1996) och Nils
G. Åslings (C) Skäl att minnas (1996) fick tillsammans.99 Detta år utkom även Hugo Hegelands
Hegeland om Helgeandsholmen (1996) vilken inte omskrevs i någon ledare.100 Sahlin hade haft
högre politiska poster än samtliga dessa manliga politiker, främst såsom vice statsminister.
Hennes karriär var kortare än männens men hon var fortfarande aktiv i riksdagen då verken
gavs ut.101 Både Wåågs och Åslings självbiografier utkom åtta år efter avslutad karriär,
Hegelands efter två år. I detta fall har inte karriärens längd eller avstånd mellan karriär och
självbiografins utgivning lett till högre antal ledare, däremot verkar politisk position och
fortfarande aktiv karriär påverkat.
År 1999 fick Åhnbergs självbiografi nio ledare vilket är fler än både Mats Hellströms (S)
Politiskt liv (1999), Lars Leijonborgs (FP) Nya frihetstiden (1999) och Thage G. Petersons (S)
Resan mot Mars (1999) fick var för sig.102 Peterson och Leijonborg, vilka båda hade haft längre
karriärer och högre politiska positioner än Åhnberg, fick åtta ledare var. Åhnbergs och
Petersons självbiografier utkom ett respektive två år efter avslutat riksdagsarbete medan
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Lindblad var riksdagsledamot i tre perioder om totalt 15 år under perioden 1969–1993. Wibble var
riksdagsledamot 1985–1997 och Sveriges första kvinnliga finansminister 1991–1994.
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C. H. Hermansson, År av nåd. Minnen och frågor, Arena, Stockholm, 1994.
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Hermansson var riksdagsledamot 1963–1985 och Västerpartiets (dåvarande VPK) partiledare 1964–1975.
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Nils Erik Wååg, Folkstyrt, Sober, Stockholm, 1996; Nils G. Åsling, Skäl att minnas, Ekerlid, Stockholm,
1996. Wåågs fick en ledare och Åsling två.
100
Hugo Hegeland, Hegeland om Helgeandsholmen. Riksdagen inifrån och ovanifrån, Tre böcker, Göteborg,
1996.
101
Wååg var riksdagsledamot 1964–1988. Åsling var riksdagsledamot 1969–1988 och industriminister 1976–
1982. Hugo Hegeland var riksdagsledamot 1982–1994. Sahlin hade vid bokens utgivning haft flera olika
ministerposter sedan 1990, däribland vice statsminister, och arbetade fortfarande i riksdagen då boken gavs ut.
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Mats Hellström, Politiskt liv, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 1999; Lars Leijonborg, Nya
frihetstiden. Om makten över våra liv, Ekerlid, Stockholm, 1999; Thage G. Peterson, Resan mot Mars.
Anteckningar och minnen, Bonnier, Stockholm, 1999. Hellström fick 2 ledare, Leijonborg och Peterson fick 8
ledare var.
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Leijonborg fortfarande var aktiv och valts till partiledare tre år innan hans bok gavs ut.103
Hellströms självbiografi fick betydligt färre ledare än ovan nämnda. Han hade haft både längre
karriär och högre politiska poster än Åhnberg.104
Ingvar Carlssons I skuggan av Olof Palme (1999) kom också ut detta år men fick en ledare
mer än Åhnbergs självbiografi.105 Carlsson hade, framförallt som statsminister, haft betydligt
högre position än Åhnberg. Hans karriär var längre och han fortfarande var aktiv då
självbiografin gavs ut vilket jag menar gör den lilla skillnaden i antal ledare
anmärkningsvärd.106 Att Carlssons bok behandlar Palmemordet är en faktor som också skulle
kunnat höja intresset för hans bok. Detta verkar också vara fallet jämfört med de andra manliga
politikers verk som kom ut det året men inte jämfört med Åhnbergs. Eftersom de faktorer
kopplade till politikernas karriärer som jag undersökt här ger motstridiga resultat är en möjlig
slutsats att det är på grund av att Åhnberg är kvinna som leder till att hon får ett så pass stort
antal ledare jämfört med de manliga politikerna.
2009 fick Gradins verk två ledare vilket är lika många som Lars Tobissons (M) Främling i
folkhemmet (2009) och dubbelt så många som Hans Alséns (S) Från Dragarbrunn till Slottet
(2009) och Johan Lönnroths (V) Den tredje vänstern (2009).107 Detta år utkom även Ian
Wachtmeisters Rebellerna (2009) vilken inte togs upp i någon ledare.108
Gradin hade under sin karriär högre position än både Alsén, Lönnroth och Wachtmeister.
Dock var både Alséns, Lönnroths och Tobissons karriärer längre än Gradins. Hennes
självbiografi kom ut närmare karriären än Alséns och Lönnroths, men Tobissons närmare än
Gradins.109 I detta fall kan högre politisk position ha lett till att både Gradin och Tobisson fick
fler ledare. Karriärens längd och närhet till bokens utgivning verkar inte ha spelat någon roll
här.
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Peterson var riksdagsledamot 1971–1998, flerfaldig minister 1982–1988 och 1994–1997 samt riksdagens
talman 1998–1991. Leijonborg hade varit riksdagsledamot sedan 1985 och partiledare sedan 1997. Åhnberg var
riksdagsledamot 1988–1994 och jordbruksminister 1996–1998.
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Hellström var riksdagsledamot 1969–1996 och hade under samma period innehavt flera olika ministerposter.
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Från Dragarbrunn till Slottet, 1. uppl., Uppsala Publishing House, Uppsala, 2009; Johan Lönnroth, Den tredje
vänstern, [Ny, rev. utg.], Federa, Göteborg, 2009.
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Vänsterpartiet 1991–2003. Tobisson var riksdagsledamot 1979–2001 och Moderaternas partisekreterare 1974–
1981. Wachtmeister var partiledare för Ny Demokrati 1991–1994. Gradin var riksdagsledamot 1969–1992,
flerfaldig minister 1982–1991 och ledamot av Europeiska kommissionen 1995–1999.
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Gällande både Wibble, Sahlin och Gradin skulle deras politiska position kunna vara en
förklaring till att de fick ett stort antal ledare. För de första två kan det faktum att de fortfarande
var aktiva politiker då självbiografierna gavs ut också tänkas spela in. Här finns inga tydliga
indikationer på att könstillhörighet skulle spela någon roll. Ledarantalet för Åhnbergs verk
verkar inte ha påverkats av de karriärskopplade faktorer som jag undersöker i detta arbete,
varvid att hon är kvinna skulle kunna förklara att hennes verk fick så pass många ledare.
De år då de manliga politikernas verk får fler ledare än de kvinnliga politikernas, förutom
de år då inga kvinnliga politiker ger ut självbiografier, är 1991 och 1998. 1991 gavs Kjell-Olof
Feldts och Carl Bildts självbiografier ut och fick fler ledare än Britt Mogårds och Anna-Greta
Leijons. Både Feldt och Bildt hade haft högre politiska positioner än Mogård och Leijon. Feldts
och Bildts karriärer var längre än Mogårds, men Bildts kortare än Leijons. Mogårds verk kom
ut 10 år efter avslutad karriär, Leijons och Feldts ett år efter och Bildts under pågående
karriär.110 Här verkar den enda faktorn som klart påverkar antalet ledare vara politisk position.
År 1998 får både Thorbjörn Fälldins En bonde blir statsminister (1998) och Jerzy Einhorns
Det är människor det handlar om (1998) fler ledare än Gudrun Schymans Gudrun Schyman
(1998).111 Fälldin hade både haft högre politisk position och längre karriär än Schyman medan
Einhorns karriär var både betydligt kortare och på en lägre politisk nivå än Schymans.112
Schyman var fortfarande aktiv politiker då verken gavs ut. Att Einhorns verk får fler ledare
bryter mot tendensen att högre position och pågående karriär skulle leda till högre ledarantal.
En förklaring här skulle kunna vara att Schyman är kvinna.
Detta år utkommer även Ann-Kristin Føskers ”Ung, ny och kvinna dessutom!” (1998) och
Göran Karlssons Noterat (1998) vilka inte omskrivs i någon av de undersökta tidningarna.113
Båda dessas karriärer var på lägre nivå än Fälldins och Schymans men på samma som Einhorns.
Føskers karriär var kortare och Karlssons längre än samtliga de andra politikerna. Hennes
självbiografi kom ut i anslutning till hennes riksdagsarbete medan Karlssons kom ut 14 år
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Feldt var riksdagsledamot 1971–1990 och under denna period flerfaldig minister, bland annat finansminister.
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efter.114 Karlssons karriär är nivåmässigt samma som Einhorn men var betydligt längre. Att
Einhorns självbiografi uppmärksammas på både ledar- och kultursidorna medan Karlssons inte
gör det torde alltså ha att göra med att Einhorns verk kom ut betydligt närmare karriären än
Karlssons.
Den enda faktorn som är genomgående hos de politiker vars verk får höga antal ledare är att
de har eller har haft högre politiska poster. Detta gäller både för manliga och för kvinnliga
politiker samt över tid. Om politikern fortfarande var aktiv då verket ges ut verkar i de flesta
fall också bidragit till ökat ledarantal, men detta är inte genomgående. De fall som klart bryter
mot detta mönster är Åhnberg och Schyman. Åhnberg får fler ledare trots kortare karriär på
lägre nivå än de manliga politikerna och Schyman får färre trots högre position och pågående
karriär. Om könstillhörighet skulle vara en faktor som påverkar antalet ledare för deras verk
kan detta således påverka siffrorna både uppåt och nedåt. Naturligtvis kan det finnas andra
anledningar till att deras verk sticker ut, men för att avgöra det med säkerhet krävs ett större
arbete än utrymmet för denna uppsats tillåter.

2.1.2 Längd
Ledarna utgör totalt 80 spaltmeter. De manliga politikernas verk får 68 % och de kvinnliga
politikernas 32 % fördelat på antalet omskrivna verk. De manliga politikerna får följaktligen i
genomsnitt längre ledare än de kvinnliga.
Gällande antalet spaltmeter får de manliga politikernas verk under studiens första hälft i
genomsnitt 1,3 meter ledare per omskrivet verk/år och de kvinnliga politikernas en meter. För
andra perioden är samma siffror 1,4 och 0,1. Det sker alltså en svag ökning i längd för de
manliga politikernas verk och en mycket stor minskning för de kvinnliga politikernas. Antalet
spaltmeter ledare sjunker i nästan lika hög grad som antalet ledare för de kvinnliga politikernas
verk, en ledare per omskrivet verk/år jämfört med 0,9 spaltmeter per omskrivet verk/år. För de
manliga sker en svag nedåtgång i antalet ledare men en svag uppåtgång gällande längden, i
genomsnitt 0,4 ledare färre och 0,1 spaltmeter längre ledare per omskrivet verk/år. Över tid får
de kvinnliga politikerna färre och kortare ledare medan de manliga får något färre men något
längre ledare. Detta kan dels tänkas förklaras med samma teori om nyhetsvärde som togs upp
angående antalet ledare, men den lilla ökningen i längd är svårare att förklara.
Genomgående är dock att de manliga politikernas verk får längre ledare.
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Karlsson var riksdagsledamot 1954–1982. Føsker var riksdagsledamot 1997–1998.
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Fördelningen av spaltmeter per omskrivet verk följer i stort antalet ledare, de manliga
politikernas verk får mer utrymme än de kvinnliga politikernas förutom de år de kvinnliga
politikernas verk får fler ledare.
I två fall skiljer sig antalet spaltmeter från antalet ledare. För de manliga politikerna sker
detta 2011 då Thomas Bodströms Inifrån (2011) får 9,2 av de drygt 11 spaltmeter ledare som
skrivs om manliga politikers självbiografier det året.115 Detta år utkom även Per Ahlmarks (FP)
Gör inga dumheter medan jag är död! (2011), Börje Hörnlunds (C) Vägen till politisk
hemlöshet (2011) och Per Gahrtons (MP) Det gröna genombrottet (2011).116
Gahrtons verk omskrevs inte med någon ledare, en tänkbar förklaring till detta är att han
hade haft betydligt kortare karriär än samtliga de andra. Som justitieminister hade Bodström
innehavt högre politisk position än Hörnlund men lägre än Ahlmark. Bodströms karriär var
betydligt kortare än båda de andras.117 Det som skiljer Bodström från både Ahlmark, Hörnlund
och Gahrton är att hans självbiografi kom ut betydligt närmare karriären än deras. Följaktligen
verkar just avståndet mellan karriär och bokutgivning varit mer betydelsefullt för ledarnas längd
än karriärens längd och hög politisk position för de manliga politikerna.
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Thomas Bodström, Inifrån. Makten, myglet, politiken, Norstedt, Stockholm, 2011.
Per Ahlmark, Gör inga dumheter medan jag är död! Memoarer, Atlantis, Stockholm, 2011; Börje Hörnlund,
Vägen till politisk hemlöshet, Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 2011; Per Gahrton, Det gröna genombrottet.
Mina trettio år med Miljöpartiet, Carlsson, Stockholm, 2011.
117
Ahlmark var riksdagsledamot 1967–1979 och hade under denna period flera ministerposter, däribland vice
statsminister, samt var partiledare 1975–1978. Gahrton var riksdagsledamot i tre omgångar 1976–1995 (totalt 10
år som ledamot) och språkrör 1984–1985. Hörnlund var riksdagsledamot 1976–1996. Bodström var
riksdagsledamot 2002–2010 och justitieminister de sista fyra åren.
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För de kvinnliga politikerna finns en skillnad mellan antal ledare och deras längd vid ett
tillfälle, men då med betydligt mindre skillnad än för de ovan nämnda manliga politikerna.
Gradins självbiografi får något längre ledare än Winbergs som kom ut året innan, trots att
Winbergs karriär både var längre, låg närmare i tid och innehöll högre poster än Gradins.118
Skillnaden är dock endast 0,3 spaltmeter.
För de kvinnliga politikerna är både karriärens nivå och längd samt avståndet mellan karriär
och utgivningen tänkbara anledningar till längre ledare, dock verkar de påverka i mycket mindre
utsträckning än för de manliga politikernas. Här kan en möjlig förklaring vara att just den
politiska karriären får mindre utrymme i ledarna för de kvinnliga politikernas verk, vilket jag
återkommer till i den kvalitativa analysen. Deras politiska arbete tillmäts således kanske inte
samma betydelse för deras verk som för de manliga politikernas.
Åren 1999 och 2007 skrivs flest spaltmeter ledare och flest respektive näst flest antal ledare
publiceras. Detta kan kopplas till två enskilda politikers verk. 1999 är det Åhnbergs
självbiografi och 2007 Göran Perssons Min väg, mina val (2007).119 Perssons självbiografi är
den enda som publiceras det året. Hans verk får fler men något kortare ledare än Åhnbergs.120
Persson hade 2007 varit flerfaldig minister samt statsminister, jämfört med Åhnbergs två år
som jordbruksminister. Återigen får Åhnbergs självbiografi mer utrymme på ledarsidorna än
en före detta statsminister.121
Både i ledarantal och längd bryter Åhnbergs självbiografi, precis som Schymans och
Einhorns gällande antal ledare, ett mönster där högre politisk position ger fler spaltmeter ledare.
Om dessa politikers verk skiljer ut sig på grund av författarnas könstillhörighet är detta alltså
en faktor som kan påverka i olika riktningar. Det kan förstås också vara så att deras verk utgör
undantag från det mönster jag påvisat helt oberoende av om politikerna är män eller kvinnor.
För att komma till klarhet i detta krävs dock mer djupgående studier.
En faktor som inte undersöks i detta arbete, men som kan förmodas ha stor betydelse för
antalet ledare och deras längd, är politikernas partitillhörighet och tidningarnas politiska
inriktning. Att detta inte tas med begränsar också mina slutsatsers räckvidd.
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Winberg var riksdagsledamot 1981–2003 och hade under denna period flera ministerposter, däribland vice
statsminister.
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Göran Persson, Min väg, mina val, Bonnier, Stockholm, 2007.
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Åhnbergs verk får i absoluta tal nio ledare och 4,6 spaltmeter (alltså i genomsnitt 0,5 spaltmeter per ledare)
och Perssons 11 ledare och 4,5 spaltmeter (alltså i genomsnitt 0,4 spaltmeter per ledare).
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Se resonemang kring Carlssons självbiografi under rubrik 2.1.1.
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2.2 Recensioner
2.2.1 Antal
Av antalet recensioner per omskrivet verk får de manliga politikernas självbiografier 71 % och
de kvinnliga politikernas 29 %. Detta betyder att männens verk i snitt får över dubbelt så många
recensioner som de kvinnornas.
Under studiens första hälft (1991–2002) får de manliga politikernas verk i genomsnitt 5,8
recensioner per omskrivet verk/år och de kvinnliga politikernas 3,1. För studiens andra hälft
(2003–2013) är samma siffror 3,6 och 0,7. Det genomsnittliga antalet recensioner för manliga
politikers verk sjunker med 2,2 recensioner per omskrivet verk/år och för de kvinnliga
politikernas med 2,4. Skillnaden i antalet recensioner mellan de manliga och kvinnliga
politiernas självbiografier ökar således, från att de kvinnliga politikerna i snitt får hälften så
många recensioner som de manliga till att de får en fjärdedel så många.
Detta följer samma mönster som antalet ledare och kan, menar jag, bero på liknande orsaker.
Nordenson beskriver ledarsidorna som fokuserade på nyheter och politisk tillhörighet och
recensionerna som inriktade på det konstnärliga och skribentens känslomässiga reaktioner.122
Att intresset sjunker mer på kultursidorna än ledarsidorna kan vara kopplat till att politikernas
självbiografier i varje enskilt fall har nyhetsvärde då det handlar om den samtida politiken i
Sverige. På kultursidorna, där böckerna i egenskap av litteratur torde stå mer i fokus, kan
nyhetsvärdet tänkas sjunka i takt med att genren blir mer etablerad.
I diagrammet nedan syns i stort sett samma tendenser som för ledarna. Recensionerna är
ojämnt fördelade över perioden och skillnaden i antalet recensioner mellan manliga och
kvinnliga politikers verk varierar stort.
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Nordenson 2008, om ledare s. 49ff, om recensioner s. 189.
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De manliga politikernas verk får överlag fler recensioner än de kvinnliga politikernas. Vid tre
tillfällen får de nära nog lika många recensioner. Detta sker första gången 1991 då Mogårds och
Leijons självbiografier i genomsnitt får 1,5 recensioner fler än Feldts och Bildts. År 1999 får
Åhnbergs verk ensamt nära på lika många recensioner som de manliga politikers självbiografier
får i genomsnitt, i absoluta tal får Åhnbergs verk fem recensioner och de fem männens
sammanlagt 28 stycken. Sista gången likande sker är 2006 då Cecilia Wikströms I tillitens
tecken (2006) och Håkan Larssons Frihetskämpen från Tullus (2006) får varsin recension.123
Störst skillnad, de år både manliga och kvinnliga politikers självbiografier ges ut, sker 1996,
1998 och 2008. Första året får Sahlins verk sju recensioner, Hegelands två och Åslings tre.124
Wåågs självbiografi, som också kommer ut detta, år får ingen recension. Detta resultat liknar i
stort det gällande fördelningen av antalet ledare för dessa verk. 1998 får Fälldins och Einhorns
självbiografier dubbelt så många recensioner som Schymans.125 2008 får Pär Nuders Stolt men
inte nöjd (2008) och Pierre Schoris självbiografi i absoluta tal 11 respektive nio recensioner var
och Winbergs självbiografi fem stycken.126
Hög politisk position och till viss del även pågående karriär verkar leda till högre antal
ledare, detta mönster ser inte ut att finnas för recensioner. Mogård och Leijon hade lägre politisk
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Cecilia Wikström, I tillitens tecken, 1. uppl., Uppsala Publishing House, Uppsala, 2006; Håkan Larsson,
Frihetskämpen från Tullus. En jämtländsk bonde i storpolitiken, Jengel, Östersund, 2006.
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1996 år gavs även Claes Elmstedts självbiografi ut men den omskrevs inte i någon av de undersökta
tidningarna.
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I absoluta tal fick Schymans verk fem recensioner och de båda männens verk 12 respektive 10 recensioner
var. Detta år gavs även Göran Karlssons självbiografi och Ann-Kristin Føsker ut men omskrevs inte i någon av
de undersökta tidningarna. Detta utreds i 2.1.1 Antal.
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Pär Nuder, Stolt men inte nöjd. En kärleksförklaring till politiken, Norstedt, Stockholm, 2008.
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position än Feldt och Bildt men får fler recensioner. Detta gäller även för Schymans och
Einhorns självbiografier, där hon vid självbiografins utgivning var partiledare och Einhorn hade
varit riksdagsledamot, ändå får hans verk dubbelt så många recensioner som hennes. Fälldin
hade haft högre positioner och längre karriär än båda dessa men fick bara två recension mer än
Einhorn. Schyman var fortfarande aktiv politiker då verken gavs ut.
År 2008 får Nuders och Schoris självbiografier dubbelt så många recensioner som Winbergs.
Winberg hade haft längre karriär på fler höga positioner än båda de manliga politikerna och
hennes verk gavs ut närmare avslutad karriär än Schoris.127 Nuders bok kom ut då han
fortfarande var aktiv politiker. Sahlins verk får fler recensioner än de manliga politiker vars
självbiografier kommer ut samma år. Hon hade högre politisk position än dem och var
fortfarande aktiv när verken gavs ut. Hennes karriär var dock, ditintills, kortare än de manliga
politikernas.
Resultaten av denna analys är motstridiga. Karriärernas längd och avståndet mellan karriär
och bokens utgivning verkar inte ha något klart samband med antalet recensioner. På vilken
nivå politikerna befunnit sig under sina karriärer påverkar till synes inte lika tydligt här som
gällande antalet ledare.
En skillnad som kan bero på politikernas könstillhörighet finns. I ett fall, år 1991, får kvinnor
med lägre politisk position fler recensioner än männen. En faktor som kan tänkas påverka detta
är att de kvinnliga politikerna debuterade som självbiografiker detta år.

2.2.2 Längd
De recensioner som ingår i detta arbete utgör tillsammans 160 spaltmeter. De manliga
politikernas självbiografier får 71 % av dessa och de kvinnliga politikernas 29 % per omskrivet
verk. Fördelningen av antalet spaltmeter är alltså lika som fördelningen av antalet recensioner.
Under studiens första period får de manliga politikerna i genomsnitt 3,6 spaltmeter recension
per verk/år och de kvinnliga politikernas 1,8 spaltmeter. Under den andra hälften får de manliga
politikernas 1,9 spaltmeter och de kvinnliga politikernas 0,4. Minskningen är alltså betydligt
större för de kvinnliga politikerna än för de manliga.
Per år ser fördelningen ut såhär:
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Winberg var flerfaldig minister och vice statsminister jämfört med finansminister (Nuder) och
riksdagsledamot (Schori).
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Antalet spaltmeter följer antalet recensioner relativt väl. De år större avvikelser sker är 1994
och 2008. År 1994 får Wibbles självbiografi två recensioner fler än Hans Lindblads Jag var för
snäll (1994), men han får en spaltmeter mer.128 2008 får Nuders och Schoris självbiografier i
genomsnitt 10 recensioner var och Winbergs får hälften så många, i spaltmeter är skillnaden
dock endast 0,2 meter. Winberg fick således färre men längre recensioner än de båda manliga
politikerna.
Gällande antalet ledare verkar kort tid mellan karriär och bokens utgivning samt till viss del
hög politisk position innebära fler ledare. Detta mönster ser inte ut att finnas för recensioner
och deras längd. Mogård och Leijon hade, som diskuteras ovan, lägre politisk position än Feldt
och Bildt men får fler recensioner. Skillnaden gäller endast antal, då antalet spaltmeter var
samma för Bildt och Feldt som för Mogård och Leijon. Detta gäller även för Schymans och
Einhorns självbiografier, där hon vid självbiografins utgivning var partiledare och Einhorn hade
varit riksdagsledamot, ändå får hans verk dubbelt så många recensioner som hennes. I längd är
recensionerna dock kortare för Einhorns verk än för Schymans.
År 2008 får Nuders och Schoris självbiografier dubbelt så många recensioner som
Winbergs.129 Dock får Winbergs verk nästan lika långa recensioner som de båda männens, så i
slutändan får hon lika mycket spaltutrymme men vid färre tillfällen. Motsatt sker med Wibbles
och Lindblads självbiografier 1994, då Wibbles verk trots hennes högre politiska position får
fler men kortare recensioner än Lindblads. Sahlins verk får både fler och längre recensioner än
128

Detta år utkom även Hermanssons självbiografi vilken inte omskrevs i någon av de undersökta tidningarna.
Detta utreds i 2.1.1 Antal.
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Winberg var flerfaldig minister och vice statsminister jämfört med finansminister (Nuder) och
riksdagsledamot (Schori).
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de manliga politiker vars självbiografier kommer ut samma år som hennes och hon hade haft
högre politisk position än dem.130 Då samtliga fall utom Sahlins självbiografi visar att politisk
position inte genererar mer utrymme på kultursidorna tar jag det för troligast att något sådant
mönster inte existerar.
Slutsatsen av detta är att antalet recensioner för politikers självbiografier är generellt
sjunkande under perioden, och med det sjunker också antalet spaltmeter. Antalet recensioner
sjunker mindre grad för de manliga politikernas verk än för de kvinnliga politikernas. För de
kvinnliga politikernas verk minskar däremot längden på recensionerna mer än för de manliga
politikernas.

2.3 Sammanfattning
Det är stor skillnad både i antal och längd vad gäller ledare och recensioner för manliga och
kvinnliga politikers självbiografier. De manliga politikernas verk får genomgående fler och
längre ledare och recensioner under hela perioden. Skillnaden är större vad gäller ledare än
recensioner. En uträkning av medeltalen för första (1991–2002) och andra (2003–2013) delen
av den undersökta tidsperioden ger vid handen att benägenheten att omskriva politikers
självbiografier på ledar- och kultursidor sjunker.
Gällande ledare sjunker antalet för manliga politikers verk med 0,4 stycken per omskrivet
verk/år mellan den första och den andra perioden, vilket är en sjättedel av antalet ledare de får
under studiens första hälft. Antalet spaltmeter ökar med 0,1 meter vilket är en trettondel av den
genomsnittliga längden under periodens första hälft. Minskningen i antal är betydligt större än
den mycket lilla ökningen i längd, men dock sker en ökning i längd trots att antalet sjunker.
Ledarna för de kvinnliga politikernas verk sjunker i antal med i genomsnitt en ledare per
omskrivet verk, vilket är en halvering under undersökningstiden. Längden minskar med nio
tiondelar vilket är mycket. Samtidigt som ledarna för manliga politikers verk sjunker i antal och
ökar i längd halveras antalet ledare för kvinnliga politikers verk och längden minskar markant.
Antalet recensioner minskar för båda politikergrupperna. För de manliga politikernas
självbiografier sjunker antalet med en sjättedel samtidigt som längden sjunker med en femtedel.
För de kvinnliga politikernas verk sjunker både antalet recensioner och deras längd med nära
en femtedel. Här är således utvecklingen väldigt lik mellan manliga och kvinnliga politikers
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industriminister (Åsling).
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verk, enda skillnaden är att recensionerna för de manliga politikernas självbiografier inte
sjunker i lika hög grad som de för kvinnliga politikers verk.
Politisk position kan eventuellt påverka antal ledare och recensioner en politikers
självbiografi får och hur långa de är. Hög politisk position verkar vara av större betydelse för
intresset på kultursidorna för de kvinnliga politikernas verk än för de manliga politikernas.
Denna tendens finns inte vad gäller ledare. Den förklaring som jag föreslår vad gäller antalet
ledare, att karriären skulle spela mindre roll för intresset för de kvinnliga politikernas verk på
grund av att fokus i både ledarna och recensionerna inte är på deras politiska liv vilket det är
för de manliga, kan alltså inte appliceras på recensionerna. Detta kan anses motsägelsefullt då
ledare i större utsträckning skall fokusera på just politiska frågor och recensioner på konstnärligt
innehåll. Resultaten av min studie är på denna punkt inte tillräckligt konsekventa för att jag
skall kunna dra några klara slutsatser utan fler och större studier måste till.
De resultat min kvantitativa analys ger liknar de som Williams kommer fram till i sin
undersökning av litteraturhistoriska verk. Där visar hon att de kvinnliga författarna får mindre
utrymme i de flesta verk hon undersöker. Som en av anledningarna till detta föreslår hon att det
är de manliga författarna som i mångt och mycket skapat de normer och konventioner som
gäller för olika genrer.131 Om detta även är applicerbart på politikers självbiografier skulle det
kunna vara en tänkbar anledning till mina resultat. Då männen varit i majoritet i politiken och
till och med 1991 varit helt ensamma om att publicera självbiografier om sina liv som politiker
är det troligt att de varit normskapande. Detta kan tänkas ha påverkan på litteraturkritiker och
ledarskribenter på samma sätt som på redaktörer och författare av litteraturhistoriska verk.
Som synes har jag i denna analysdel endast studerat om genus påverkar eller inte, det
intersektionella perspektivet är alltså inte applicerat. Detta är ett medvetet val grundat på
arbetets omfång. Jag menar att genus är faktor nog för att få en övergripande bild av
mottagandet utifrån denna uppsats syfte där genus är det primära. En kvantitativ analys med
intersektionellt perspektiv ligger på framtida studier.
En faktor som också skulle kunna tänkas spela in i hur många och långa ledare och
recensioner de olika politikerna får är kändisskapet. Inom fältet celebrity-studies studerar man
olika typer av kändisskap och fenomen i media. Graeme Turner skriver i sin artikel på ämnet,
”Approaching celebrity studies” (2010), att kändiskulturen nu också är en del av den politiska
världen.132 Då jag inte applicerar denna teori på mitt material kan jag inte dra några slutsatser
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om ifall detta påverkar mottagandet eller inte, men det finns vissa indikationer i min analys på
att det skulle kunna påverka.
Williams understryker att även om kvantitativt utrymme är en principiellt viktig fråga, måste
studier av vad som skrivs göras för att eventuella skillnader i den faktiska bedömningen skall
framkomma.133 I uppsatsens tredje del, den kvalitativa analysen, skall just detta studeras och i
den sammanförande diskussionen kommer resultaten från den kvantitativa analysen att utredas
ytterligare tillsammans med resultaten från den kvalitativa.

3. Kvalitativ analys
I denna del skall jag undersöka innehållet i ledare och recensioner av sex politikers
självbiografier för att se om kvinnliga och manliga politikers verk beskrivits och/eller bedömts
olika. Dessa självbiografier är Carl Bildts, Kjell-Olof Feldts, Anna-Greta Leijons, Britt
Mogårds, Pierre Schoris och Margareta Winbergs. Analysen utgår från tre teman vilka också
utgör grunden för dess struktur. Det första rör särskiljande mellan män och kvinnor beroende
av deras könstillhörighet. Detta är ett mycket stort område så jag har valt att fokusera på om
och i så fall hur olika genus- och jämställdhetsfrågor tas upp samt hur norm och avvikelse
eventuellt skrivs fram. I det andra undersöker jag i vilken grad privatlivet behandlas och hur
politikern beskrivs i rollerna som privat- respektive yrkesperson. Det sista temat gäller huruvida
en värdering och/eller värdesättning av verken sker.

3.1 Genus, jämställdhet och särskiljande
I denna del behandlas olika former av särskiljande mellan kvinnliga och manliga politiker. De
faktorer som jag studerar här är i vilken grad och på vilket sätt genus- och jämställdhetsfrågor
tas upp samt om och hur genusbunden norm och avvikelse från den normen skrivs fram.
Genus- och/eller jämställdhetsfrågor nämns direkt i 61 % de kvinnliga politikernas
recensioner och 30 % av ledarna. För de manliga politikerna sker detta inte i någon ledare men
i 8 % av recensionerna, samtliga för Schoris verk. 1991 nämns dessa frågor i 55 % av
recensionerna för de kvinnliga politikernas verk och 25 % av ledarna. 2008 sker det i samtliga
recensioner och 50 % av ledarna. För de manliga författarna sker detta i 29 % av recensionerna
2008. Benägenheten av ta upp genus- och jämställdhetsfrågor ökar alltså markant när de
kvinnliga politikernas verk står i fokus. För de manliga går det inte att säga om det är så att
Schoris verk utgör ett undantag i sammanhanget eller om benägenheten ökar också för de
133
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manliga politikerna. Dessa resultat skulle kunna tyda på ett ökat intresse för politikens olika
villkor för män och kvinnor vilket kan kopplas till den allt mer numerärt jämställda
riksdagen.134
I samtliga de recensioner och ledare av kvinnliga politikers verk vari jämställdhetsfrågor
nämns

kopplas

dessa

frågor

till

politikernas

arbete

inom

kvinnoförbund,

jämställdhetsdelegationer och liknande. Exempel på detta finns i Petter Larssons recension av
Winbergs verk i HD:
På ytan tycker Winberg nog inte att hon själv svikit (vem gör det?). Tvärtom verkar hon både stolt och nöjd
med sitt liv i toppolitiken. Allt gott har kommit ur socialdemokratin, och framförallt ur kvinnoförbundet.
Man ska komma ihåg att Winbergs karriär sammanfaller med feminismens genombrott i politiken. Hon var
en av dem som genom politisk kamp gjorde jämställdheten till norm, och samtidigt en av dem som red på
dess våg.135

Här är tonen närmast ironisk gentemot Winberg på grund av den vikt hon fäster vid
kvinnoförbundets arbete samt att hon inte bara arbetat för jämställdhet, utan även utnyttjat den
för att ta sig framåt. Gunvor Hildén uttrycker sig också kritiskt gentemot Winberg i sin
recension i UNT:
Boken handlar om Margareta Winberg, och bara om henne. Den som är intresserad av det
socialdemokratiska partiet, jämställdhetsfrågor eller någon annan politisk fråga får leta någon annanstans.
Här är det allt ljus på huvudpersonen på temat först gjorde jag det och sedan gjorde jag det och det gick så
bra.136

Winbergs bok lever inte upp till Hildéns förväntningar på grund av det, enligt henne,
otillräckliga politiska innehållet och höga grad av självfixering. Den sakfråga både Larsson och
Hildén väljer att nämna specifikt är just jämställdhetsfrågor.
Dessa frågor får en framträdande roll också när Kerstin Monk beskriver Mogårds karriär i
recensionen av hennes verk i GD. ”Själv trivdes hon med makten men drog sig för att delta i
det politiska rävspelet. Hon framstår som hårt arbetande, orädd och ärlig. Men hon konstaterar
också att hennes insatser inte förde kvinnosaken vidare.”137 Genom att Mogårds egen slutsats
om sitt arbete för jämställdhet läggs fram efter beskrivningarna av hennes karriär och karaktär
i den politiska världen får den en särställning. Oavsett Mogårds hårda arbete eller motstånd mot
orent spel är det jämställdhetsarbetet som får sammanfatta hennes karriär.
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Dessa citat är exempel på ett mönster som finns i mottagandet av de kvinnliga politikernas
verk. Den särställning jämställdhetsfrågorna får här kan härledas till den sammankoppling
mellan kvinnor och jämställdhetsfrågor som skett genom litteraturhistorien.138
De los Reyes och Gröndahl beskriver att genus skapas genom att en grupp personer tillskrivs
särskilda kompetenser vilket leder till att de tilldelas en viss identitet.139 Här sker det genom att
de kvinnliga politikerna förväntas intressera sig för jämställdhetsfrågor just för att de är kvinnor.
Dessa förväntningar är baserade på att kvinnor tidigare i historien kopplats samman med just
dessa frågor.
Tvärtemot de begränsade sammanhang de kvinnliga politikernas verk placeras i sätts de
manliga politikernas in i betydligt större. Ett exempel på detta finns i Svante Nycanders ledare
i DN om Feldts bok:
På nära fem hundra sidor skildrar han åttiotalets regeringspolitik på ett sätt som ingen läsare kan undgå att
bli berörd av. Efter denna skildring av den bittra striden mellan partiledning och LO-ledning kommer vissa
romantiska illusioner om arbetarrörelsen aldrig att kunna få nytt liv.140

På ett liknande sätt går det till i Anders Ehnmarks ledare i Expressen:
Skriften ’Alla dessa dagar…’ handlar om villkoren för all regeringsmakt i Sverige, oavsett partifärg och
krigsmålning. […] Den stora nyttan med Kjell-Olof Feldts bok är således den genomskärning han gör av
regeringsstyret i det samtida Sverige. Som sådan är boken unik i vår politiska litteratur. 141

I dessa citat lyfts de nationella politiska sammanhangen fram och ingen enskild sakfråga tas
upp. Det är inte Feldts politiska arbete som är i fokus, såsom i fallen Winberg och Mogård i
citaten ovan, utan tonvikten ligger på de stora sammanhangen som beskrivs och vilken påverkan
boken kan ha på dessa.
I mottagandet av Bildts och Schoris böcker är perspektivet något smalare. Anders Berggren
menar i sin ledare i GP att Bildts som ”utrikes- och säkerhetspolitisk analytiker” är klar läsvärd.
I recensionen i Aftonbladet skriver Torsten Kälvemark att Schoris bok handlar om ”världen och
svensk utrikespolitik”.142 De politiska områden som nämns är visserligen något mer specifika,
men för Bildt rör det två stora områden och för Schori handlar det både om svensk politik och
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hela världen. I dessa citat lyfts inte heller politikernas eget arbete fram utan de bredare politiska
sammanhang de befunnit sig i.
I ett fall finns en liknande beskrivning av en kvinnas verk. Matti Häggström menar i
Barometern att Mogårds bok ”bidrar med väsentliga bitar av svensk nutidshistoria, dess
atmosfär och villkor.”143 Här framhävs de stora sammanhangen och inte specifika delar ur
Mogårds arbete. Detta utgör dock ett undantag i mottagandet av de kvinnliga politikernas verk.
Jag har emellertid hittat ett exempel på att arbete i specifika kvinnoorganisationer anses ha
haft påverkan på det generella politiska arbetet. Ingrid Schöier tar upp detta i sin recension av
Mogårds verk SvD. ”Hennes insats för Moderata Kvinnoförbundet åstadkom en välgörande
rättning i synen på de politiska frågornas allmängiltighet, debattinläggens kvalitet och rena
teknikaliteter i motionsförfarandet.”144 Kvinnoförbundets arbete beskrivs här som viktigt i det
allmänna politiska arbetet. Genom att detta särskilt lyfts fram understryks dock att de inte
naturligt utgör en del i politiken i stort. Detta till skillnad mot exempelvis Berggrens
beskrivning av Bildts säkerhetspolitiska arbete, som citeras ovan, där frågornas allmängiltighet
inte framhålls.
Genus- och jämställdhetsfrågor är de enda politiska sakfrågor som återkommande tas upp i
mottagandet av de kvinnliga politikernas verk. Andra specifika frågor nämns endast i ett fåtal
undantagsfall. De genusbundna förväntningar som verkar ligga i bakgrunden för hur dessa
politikers verk beskrivs får följaktligen som konsekvens att de sätts in i specifika sammanhang
istället för breda, allmänmänskliga. Precis såsom skett genom litteraturhistorien sätts de
kvinnliga författarna vid sidan av de stora, manliga strömningarna, de blir det som avviker från
normen.145
Förutom att de frågor som sammankopplas med de kvinnliga politikerna framställs de som
normbrytande genom att de benämns som just kvinnliga. Exempel på hur detta sker finns
recensionen i ST vari Ola Theander beskriver hur Mogård, då hon tillträdde som landshövding
”efterträdde en annan ledande kvinnlig moderat politiker, Astrid Kristensson”.146 Kjell
Nordström är mer fokuserad på villkoren för kvinnliga politiker i sin recension i ÖC. ”En
kvinnlig politiker får vänja sig vid att – betecknad ’den förtjusande fru Mogård’ – bli golvad
eller nonchalerad i debatten, över huvud taget att diskrimineras.” 147 I recensionen i SvD
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framhåller Bo Södergren Leijon som “partiets ledande kvinnliga politiker [min kursiv]”, något
som också återfinns i andra sammanhang i recensionen:
Det missförtroendevotum som tog form måndagen den 6 juni 1988 gjorde hennes ställning omöjlig.
Samtidigt var hon då partiets ledande dam och ledamot av verkställande utskottet. Det var inte enbart det
största damoffer, utan det största offer över huvud taget, som en socialdemokratisk regering tvingats till. 148

Här skapas både ett särskiljande och en rangordning i och med att ”enbart största damoffer”
ställs mot ”största offer över huvud taget”.
Djurberg fokuserar till stor del på politikens villkor i sin recension av Mogårds verk i GP
och beskriver där hur manliga och kvinnliga politiker, enligt henne, värderas olika i den
politiska världen.
Kvinnor i politiken sågs i varje fall så nyss som under det 70-tal då Britt Mogård drogs in i regeringskretsen
från det moderata kvinnoförbundets barrikader mer som prydlig gisslan att skicka ut på torgmöten och
skoldebatter än som fullvärdig politisk kraft. Sådant sätter sina spår.
Men det skärper också bilden för de politiska villkorens brister och för den vanskliga manschauvinism
som länge kunnat odlas i maktens insynsskyddade korridorer.
Den politiske mannen blir snabbt tagen av sin egen betydelse och vikten av att skydda sitt revir. Den
politiska kvinnan är i det längsta så gripen av det nya förtroendet och möjligheten att kunna uträtta något
för samhället att hon allt för lätt glömmer att hålla upp garden. 149

Djurberg gör här en analys av den politiska situation som rådde under den tid Mogård arbetade
som politiker. Utifrån sina egna tankar beskriver hon hur manliga och kvinnliga politiker i
allmänhet fungerar. Butler beskriver precis detta sätt att använda språket som en viktig del i
skapandet av genus. Hon menar att språket har makt på grund av att de har laddats med
kulturella betydelser som brukaren är mer eller mindre medveten om.150 Djurberg skriver i
citatet ut just de olika laddningar orden ”man” och ”kvinna” har i den politiska världen,
åtminstone enligt henne.
Det återkommande omnämnandet av genus- och jämställdhetsfrågor i recensionerna och
ledarna för de kvinnliga politikernas verk får som effekt att de särskiljs från normen, som i detta
fall är mannen. Hirdman tar upp betydelsen av specifikt genusbestämmande benämningar av
personer som en del i skapandet av norm och avvikelse. Det som inte benämns är normen. Hon
konstaterar även att normen traditionellt är manlig genom att mannen blivit detsamma som
”människan”, både vad gäller fysiska och psykiska egenskaper.151 Denna norm kan tänkas vara
extra stark i den svenska politiken och genren politikers självbiografier då männen historiskt
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varit numerärt dominerande i dessa. Det är alltså ingen slump att det är just de kvinnliga
politikerna som särskilt benämns.
En effekt av särskiljandet av de kvinnliga politikerna är att de behandlas som ett kollektiv. I
en delvis redan citerad del av Djurbergs recension i GP framkommer detta tydligt:
Kvinnor i politiken sågs i varje fall så nyss som under det 70-tal då Britt Mogård drogs in i regeringskretsen
från det moderata kvinnoförbundets barrikader mer som prydlig gisslan att skicka ut på torgmöten och
skoldebatter än som fullvärdig politisk kraft. Sådant sätter sina spår.[---]
Så mötte Britt Mogård politiken och så har många kvinnor med henne känt det. Kanske var det extra
besvärligt i det moderata partiet vid den aktuella tidpunkten. 152

Mobergs politikerroll och det arbete hon utfört framhålls som det primärt viktiga. Hon anses ha
ett symbolvärde för kvinnliga politiker i allmänhet. Senare i recensionen framhåller Djurberg
Mogård som representant för ”sin tid och för de kvinnor som då började inse att deras
medverkan i politiken var viktig för samhället”.153 Samma tendens återfinns i Göran Häggs
recension i Aftonbladet: ”Det är ett ’kvinnoperspektiv’ på politiken när det är som bäst –
befriande öppenhjärtigt i jämförelse med vad författarens manliga kolleger i allmänhet och
partivänner i synnerhet på sistone fått ur sig.”154 När det gäller Winberg tas detta upp av
Larsson i HD där hon framställs som ”en av dem som red på” feminismens våg för sin karriärs
skull.155 De kvinnliga politikerna och deras arbete framhålls som delar av ett kollektivt arbete
och inte som resultat av individuella prestationer.
Förutom att de kvinnliga politikernas situation tas upp särskilt finns även en språklig markör
att lägga märke till. Med ett undantag, Djurbergs recension som citeras ovan, är det endast de
kvinnliga politikerna som omnämns med ett könsbestämmande adjektiv. Butler lyfter fram just
hur individer benämns som en viktig del i ett identitetsskapande.156 Detta beskriver också de
los Reyes och Gröndahl, som också menar att detta kan få konsekvenser för hur människor
behandlas.157 Konsekvensen i mitt material är att de kvinnliga politikerna skiljs ut från den
manliga normen.
Att det är mannen som framkommer som norm i mottagandet av svenska politikers
självbiografier blir, utifrån Connells beskrivning av politiken, föga förvånande.
Public politics on almost any definition is men’s politics. Men predominate in cabinets, general staffs, the
senior civil service, political parties and pressure groups as well as in the executive levels of corporations.
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Leaders are recruited to office through men’s network. The few women who do break through, such as
Indira Gandhi and Margret Thatcher, do so by their exceptional use of men’s networks, not women’s.[---]
Politics-as-usual is men’s politics.158

Connell menar att kvinnorna har särskilts i politikens värld på grund av deras könstillhörighet
vilket lett till att de har haft svårare att göra karriär. Precis som gällande jämställdhetsfrågor
bygger således de genusbundna förväntningar som framkommer i dessa ledare och recensioner
på tidigare föreställningar om män och kvinnor, och hur de förväntas bete sig i olika situationer.
Vid studiens början var kvinnor etablerade i den svenska politiken och vid studiens slut hade
numerär jämställdhet mellan män och kvinnor i regeringen uppnåtts.159 Trots detta framställs
kvinnorna som någonting onormalt i politiken då deras självbiografier tas emot. Mina resultat
pekar dessutom på att det inte skett någon förändring i detta över tid, vilket visar på skillnaden
mellan numerär och faktisk jämställdhet. När Butler beskriver språkets vikt i skapandet av
genus understryker hon att den som använder språket inte alltid är medveten om vilka kulturellt
laddade betydelser det har, men deras språkbruk påverkar ändå omvärlden.160 Så även om den
numerära jämställdheten pekar på en mer jämlik politisk värld i Sverige verkar fortfarande
genusbundna förväntningar finnas hos skribenterna, även om de själva inte nödvändigtvis är
medvetna om det.
Kvotering är den enda fråga rörande genus- eller jämställdhetsfrågor som tas upp i
recensioner av en manlig politikers verk. Gunvor Hildén ägnar inledningen av sin recension av
Schoris verk i UNT åt detta:
UTRIKESPOLITIK har varit Pierre Schoris stora intresse i alla tider. Bland annat har han varit Olof Palmes
medarbetare i internationella frågor, kabinettssektretare på UD, biståndsminister, ledamot av
Europaparlamentet och framför allt Sveriges ambassadör i FN 2000 – 04. Nu är han chef för en tankesmedja
i Madrid. Men svensk utrikesminister blev han aldrig.
I hans bok Draksåddens år framgår det att han blev mycket sårad av detta. Han berättar att dåvarande
statsminister Ingvar Carlsson förklarade att utrikesministern måste vara kvinna och att detta var enda skälet
till att Pierre Schori inte blev utnämnd. Men det fanns andra skäl. Pierre Schori har varit och är
kontroversiell även i sitt eget parti, socialdemokraterna.161

Hildén framhäver att kvoteringen var den enda officiella anledningen till att Schori inte blev
utrikesminister, även om hon själv tror att det finns förklaringar med förankring i hans politiska
arbete. Stigbjörn Bergensten uttrycker en annan inställning i sin recension i NA: ”Han [Schori,
min anm.] fick till exempel inte bli utrikesminister eftersom Ingvar Carlsson nödvändigtvis
ville ha en kvinna på posten. Det smärtade honom eftersom han ansåg sig vara den mest
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kompetente att sköta jobbet. (I det avseendet hade han många supportrar).” 162 Här finns en
kritisk underton mot kvoteringen och Schoris uppskattning av den egna kompetensen ifrågasätts
inte. Bergsten uttrycker att Carlsson ”nödvändigtvis” skulle ha en kvinna på posten och framstår
i och med detta som kritisk mot Carlsson. Även om Hildén och Bergsten har olika åsikter om
vad som avgjort att Schori inte blev utrikesminister framhäver de ändå hans kompetens som
viktig i sammanhanget.
Kvotering tas upp i en recension av en kvinnliga politikers verk, nämligen Grubbströms
recension av Leijons verk. ”Hon började på AMS, trivdes där och erkänner såhär efteråt att hon
nog hade ett och annat sikte inställt på att bli generaldirektör. När Olof Palme emellertid
behövde fler kvinnor till regeringen blev hon statsråd, biträdande på det nya
arbetsmarknadsdepartementet.”163 Till skillnad mot de fall där kvotering tas upp i recensionerna
av Schoris verk tas inte Leijons eventuella kompetens upp. Skribenterna söker alltså en
förklaring, utöver könstillhörigheten, till varför Schori kvoterades bort men inte till varför
Leijon kvoterades in. En förklaring till detta kan vara att maktpositioner är något som
förknippas med män och inte med kvinnor.164 Det är alltså anmärkningsvärt att en man väljs
bort från en sådan position till förmån för en kvinna men inte tvärtom.
Kvotering är en medveten strategi för att uppnå numerär jämställdhet men i den kritik som
framförs här blir det tydligt att detta skiljer sig från faktisk jämställdhet. Även om den kvotering
som diskuteras i dessa recensioner kan anses vara till kvinnornas fördel blir också detta ett sätt
att skilja mellan politiker och kvinnliga politiker. Den manlige politikern har en självklar plats
i sammanhanget medan den kvinnliga måste få hjälp att komma in i det. Då kvotering är den
enda jämställdhetsfråga som tas upp både för manliga och kvinnliga politiker verkar just denna
fråga vara en del av jämställdhetsdiskussionen som uppfattas även beröra männen.
I denna fråga verkar tiden för verkens publicering spela roll, då kvotering tas upp i högre
utsträckning för verk publicerade 2008. Detta kan vara kopplat till faktiska politiska
förhållanden. Även om kvotering började införas i vissa politiska partier under 1980-talet är det
inte förrän 1993 som Socialdemokraterna som första parti inför det fullt ut, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet följer 1997.165 Eftersom kvotering ännu inte var en faktisk politisk realitet 1991 är
det naturligt att frågan inte togs upp på samma sätt då.
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Att kvotering blir mer aktuellt ta upp 2008 kan också bero på att det 2006 uppnåddes numerär
jämställdhet i riksdagen, kvinnorna hade alltså fått lika stor representation som männen i en
tidigare mansdominerad miljö.166 Enligt Connell är att inneha maktpositioner är en viktig del i
västvärldens hegemoniska maskulinitet, och i detta ingår en stark strävan att behålla dessa
positioner.167 Då en jämställd representation i riksdagen fråntar männen deras dominanta
position kan en reaktion bli att vända sig emot den kvotering som är en av flera faktorer som
bidragit till detta.
I mottagandet av dessa politikers självbiografier finns stora skillnader mellan manliga och
kvinnliga politiker. De kvinnliga politikernas arbete knyts nära till jämställdhetsfrågor och sätts
i och med detta endast in i ett begränsat politiskt sammanhang. Det skapas också ett tydligt
särskiljande mellan normen, den manliga politikern, och det avvikande, den kvinnliga
politikern. Kvotering är den enda jämställdhetsfråga som nämns i mottagandet av en manlig
politikers verk vilket påvisar skillnaden mellan numerär och faktisk jämställdhet.

3.2 Yrkes- och privatliv
I denna del utreds i vilken mån och hur yrkes- och privatliv tas upp i ledarna och recensionerna
utifrån två olika perspektiv. Först undersöker jag om och hur politikernas bakgrund behandlas,
här spelar till exempel klasstillhörighet en viktig roll. I den senare delen utreder jag först hur
politikern som person beskrivs som del i den politiska världen och sedan hur politiken anses
påverka politikern som person.

3.2.1 Politikernas bakgrund
Politikerns uppväxtförhållanden – något som förstås är en naturlig del i den självbiografiska
genren överhuvudtaget – nämns inte i någon ledare men i 43 % av recensionerna. Detta sker i
87 % av recensionerna som behandlar kvinnliga politikers verk och i bara 8 % av de som
behandlar manliga politikers. Detta skiljer sig som synes avsevärt åt beroende av om politikern
är man eller kvinna, men, såsom det visar sig i den kommande analysen spelar även klass in.
Över tid syns en minskning i uppmärksamheten på uppväxtförhållandena i mottagandet av
de kvinnliga politikernas verk, från att det nämns i 90 % av ledarna och recensionerna 1991 till
67 % 2008. För de manliga går ingen jämförelse över tid att göra då detta endast nämns för
Feldts självbiografi som kom ut 1991. Detta resultat tyder på att det finns en minskad
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benägenhet att tillmäta politikernas bakgrund betydelse i mottagandet av deras självbiografier
när det gäller kvinnliga politiker.
Skeggs beskriver att medelklassen skapade arbetarklassen som grupp för att ha någonting att
själva definiera sig emot.168 Genom detta blev medelklassen också den norm mot vilken
arbetarklassen jämför sig.169

Både Skeggs och Connell placerar kvinnan i centrum för

skapandet av arbetarklassen. Skeggs hävdar att arbetarklassen skapades som organiserad
kategori under 1800-talet. Detta skedde genom undersökningar av exempelvis språkanvändning
och beteende och de primära undersökningsobjekten för dessa studier var kvinnor.170 Connell
framhåller att när det manliga arbetarklassidealet skapades skedde det med arbetarklasskvinnan
som motpol. I arbetarklassmännens strävan mot medelklass använde de sig av kvinnorna som
språngbräda, genom att definiera sig mot och ta avstånd ifrån dem kunde de närma sig
medelklassen.171 Arbetarklasskvinnan blir alltså dubbelt avvikande, de bryter mot
medeklassnormen då de är arbetarklass och mot den manliga normen genom att vara kvinnor.172
Skapandet av arbetarklasspolitiker och särskilt kvinnliga sådana sker inte bara i och med att
klass nämns, utan också genom hur det tas upp. I Petter Larssons recension, med titeln ”En
pigdotters bekännelser”, i HD får Winbergs klasstillhörighet en framträdande roll:
Men hela boken – och särskilt tiden som ambassadör i Brasilien – talar om motsatsen, om hur pigdottern
Margareta snabbt och nästan ivrigt anpassar sig till sin nya position.
Det äts och dricks fint, åks på jaktresor, mellan varven gör man upp om politiken, och i slutändan tycker
Winberg nästan att en ny ambassadörspost – Oslo – naturligt tillkommer henne. Det var innan hon blev
chef för Svenska Spel, förstås.
Det är inget konstigt. Klass och klasskultur är dessbättre ingen oföränderlig essens, men frågan är förstås
i vems tjänst man ställer den nyvunna makten.
Brasklapparna tyder på att hon känner av problemet. Jag sålde inte alls krigsflygplan till Brasilien, jag
ordnade bara så att Wallenberg fick träffa presidenten. Jag fixade minsann jämställda löner mellan män och
kvinnor – för mitt tjänstefolk. Och när min fantastiska piga Maria tvättande mina underkläder – och ”visade
att också den fattiga klassen har en stolthet, nämligen att göra ett förstklassigt arbete” – så visste jag hela
tiden att det ända [sic.] bara var en kort tid och att ”tjänstefolket var medarbetare med lika rättigheter och
värde.”
Det är som att hon, trots allt, plågas av sin pappas blick.173

I ordvalen att hon anser det ”naturligt” att få en ny ambassadörspost och att hon ”nästan ivrigt”
tar sig an sin nya yrkesroll finns en underliggande kritik. Larsson antyder att hon är för positiv
till posten och närmast förhäver sig när hon anser sig vara värd en ny. Detta kopplas direkt till
Winbergs arbetarklassbakgrund genom att hon omnämns som ”pigdottern Margareta”. Att
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Winberg gjort en klassresa framkommer genom Larssons resonemang om klasstillhörighetens
obeständighet. När han uttrycker att man måste vara försiktig med i vems tjänst man ställer sin
makt framstår det som att Winberg inte tagit nog ansvar när hon arbetat sig uppåt klassmässigt.
Förhållandet mellan kvinnor och makt kan tänkas spela in i denna kritik. Lena Martinsson
diskuterar i Olikhetens paradigm (2005) att just ledarskap är något som förknippats med
manlighet.174 Att Winberg som kvinna tillskansar sig makt utgör ett normbrott, vilket kan ligga
till grund för den kritik hon får av Larsson.
Tre faktorer som Skeggs tar upp kan också tänkas spela in här; måttfullhetsidealet,
arbetarklassens avståndstagande från medelklassen och den starka kopplingen mellan
arbetarklasskvinnan och hemmet.175 Genom sin arbetarklasuppväxt förväntas Winberg förhålla
sig mot medelklassen, inte vara en del av den. Det ingår inte heller i arbetarklassidealet att
framhäva sig själv och att allt för starkt sträva uppåt, man skall vara måttlig. Larsson placerar i
citatet ovan Winberg i en hemmiljö vilket understryker hennes arbetarklasstillhörighet. Skeggs
beskriver att arbetarklasskvinnans roll var starkt förknippad med hemmet och hur det sköttes,
varvid medelklassen använde detta som ett sätt att definiera arbetarklassen när de sökte faktorer
att definiera sig mot.176 När Winberg låter någon annan ta hand om sitt hem frångår hon
grunden för den kvinnliga arbetarklassnormen. Då Larsson lyfter fram det och återkopplar det
till Winbergs familj placerar han också Winberg som arbetarklass inte genom att direkt skriva
ut det men genom de förväntningar han placerar på henne.
Winberg kritiseras också av Gunvor Hildén i UNT för att hon framhäver sig själv på
bekostnad av andra: ”Så framhåller hon i stor stil hur bra hon lyckades med sina framstötar i
EU när det gäller djurhållning. Inte med ett ord nämner hon Marit Paulsens (fp) mångåriga
kamp i EU-parlamentet i samma fråga.”177 Winberg har i sin bok framhållit sig själv som ledare
i en politisk fråga vilket Hildén menar vara negativt.
Martinsson visar att kvinnans traditionellt underordnade position lett till att hon förknippas
med att bli ledd, och mannen är den som sköter ledarskapet. Hon tar upp en typisk situation vari
kvinnan har ledarskapet och det är i relationen mellan modern och barnet. I denna
ledarskapsfunktion finns en förväntan på kärleksfullhet.178 Winbergs sätt att framhäva sin egen
ledande position på bekostnad av Paulsen ingår alltså inte i normalbilden av en kvinna i

174

de los Reyes och Martinsson 2005, s. 68.
Skeggs 1997, s. 11.
176
Ibid. s. 5.
177
Gunvor Hildén, ”Allt ljus på Margareta Winberg”, Upsala Nya Tidning, 2008–09–30.
178
de los Reyes och Martinsson 2005, s. 74f.
175

42

ledarposition. Detta kan tänkas vara grunden till Hildéns negativa inställning mot Winbergs sätt
att framställa sig själv. Denna kritik går naturligtvis också att koppla till måttfullhetsidealet.
Leijons arbetaruppväxt får stort utrymme i mottagandet av hennes bok. Anders Lif menar i
recensionen i VLT att hennes politiska gärning egentligen är en revansch för hennes svåra
barndom:
Tack vare frikostiga (och förmodligen dyrköpta) förhandsutdrag i allehanda publikationer har vi fått veta
att Anna-Greta Leijon är dotter till en alkoholiserad fångvaktare på Långholmen som skrämde vettet ur
familjen.
Den hunsade fångvaktardottern tar revansch på sin egen barndom genom att avancera till posten som
justitieminister.179

Leijons barndomsförhållanden tillmäts här stor vikt då de framställs som enda anledningen till
hennes karriärval. Olof Kleberg är inne på samma linje i VK vari han skriver att ”Anna-Greta
Leijons engagemang som socialdemokrat och som social- och arbetsmarknadspolitiker är
begripligt när man läser om hennes uppväxt på Långholmen. Det är en skakande skildring som
Leijon ger på ett rakt, okonstlat sätt” och vidare att ”Anna-Greta Leijon har levat sitt politiska
liv inom socialdemokratin. Märkligt nog får vi aldrig veta varför hon blev socialdemokrat – det
sociala arvet ser hon kanske som det självklara svaret.”180 Leijon bedöms ha följt den politiska
bana som förväntas av henne, både vad gäller partitillhörighet och ministerposter, och kritiseras
därför inte på samma sätt som Winberg. Detta trots att hon genom att bli minister egentligen
har gjort samma klassresa som Winberg, även om Winberg genom sin ambassadörspost kanske
kan anses ha nått än högre.
En annan anledning till att Leijon möter mindre kritik menar jag kan härledas till
arbetarklassidealet om måttfullhet.181 Då Leijon inte nått lika högt i medelklassen, och kanske
även för att hon skriver sin självbiografi efter att hon förlorat sin ministerpost, ses hennes
framgångar som måttligare än Winbergs.
En kritik som riktas mot Leijon, som kan kopplas till just att hon rört sig mot medelklassen,
är Lifs kommentar om att förhandsutdragen ur boken varit dyra. Han finner det nämnvärt att
Leijon tjänar pengar på sin självbiografi, men också att Feldt gör det: ”Först tjänade Kjell-Olof
Feldt grova stålar på att berätta varför han hoppade av som finansminister. Nu är det AnnaGreta Leijons tur att bikta sig om sitt avhopp. Framtiden får visa om hon tjänar lika mycket på
det som hennes forne regeringskollega.”182 Feldt är den enda manliga politiker i detta arbete
som kommer från arbetarklassen. Att Lif tar upp just hans verk här gör att klasstillhörigheten
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är en trolig anledning till att hans verk bedöms vara en relevant jämförelse. Ett sätt att tolka
detta är att eftersom måttfullhet är ett ideal för medelklassen är kommentaren ett sätt att markera
att även om dessa politiker gjort en klassresa accepteras de fortfarande inte helt som
medelklass.183
Klass tas även upp i några av ledarna och recensionerna av Mogårds verk. I Barometern
skriver Matti Häggström att Mogårds fattiga uppväxt bryter mot ”vulgäruppfattningen om hur
en moderat ser ut och vilken bakgrund vederbörande normalt har.”184 Trots att Mogård bryter
mot kritikerns föreställningar om en moderats bakgrund verkar det snarare handla om ett
konstaterande av Moderaternas homogenitet än hennes politiska inriktning. Det faktum att det
nämns visar ändå att uppväxt, och här också utseende, bedöms aktuellt att ta upp i beskrivningen
av Mogårds karriär.
I motsats till detta tas Bildts adlighet upp av Mikael Löfgren i DN utan att anses bryta mot
bilden av den gängse moderaten: ”I ’Hallänning, svensk, europé’ framtonar Carl Bildt som Olof
Palmes symmetriska motsats i allt utom social härkomst och att båda är/var internationellt
orienterade politiker med intellektuell framtoning.”185 Detta är enda gången Bildts
klasstillhörighet tas upp, och det görs då i jämförelse med Palme och inte som en kommentar
som egentligen rör Bildts politiska arbete.
Feldts uppväxtförhållanden tas upp av Alsing i recensionen i Aftonbladet:
Det var hans [Feldts, min anm.] uppgift att säga nej till nästan vartenda utgiftskrav. Men redan ett par tre
år efter regeringsskiftet hade partiets väljare och medlemmar glömt den ekonomiska krisen. De hade
förväntningar på regeringen som var helt andra än vad verkligheten krävde och Feldt var redo att infria.
Men det räcker inte som förklaring till de ständiga konflikterna mellan Feldt på ena sidan och Sten
Andersson, Thage G. Peterson och Stig Malm på den andra. Vem vet, kanske var det rent av fråga om
”kulturkrockar”?
Feldt har visserligen proletär bakgrund, men i politiken uppträdde han med akademikernas intellektuella
distans. Han hade inte svårt att göra sig gällande i kunskaps- och informationssamhället. Det var, som Yrsa
Stenius visat i en kolumn, viktigt för honom att bli accepterad och få goda vitsord på andra håll än i den
sammansvetsade värdegemenskap och kultur som är arbetarrörelsen.
Andersson, Peterson och Malm är utpräglade rörelsemänniskor, känsliga för politiska stämningar och
folkopinionen. Vad som är bra eller dåligt i politiken, det får man väl för fan förhandla om, resonerar de
för att uttrycka det enkelt. Feldt har en teknokratisk attityd till politiken. Det finns rationella tekniska
lösningar på de flesta problem, menar han. Det gäller bara att sätta dumhetens huliganer och känslans
opportunister på plats.186

Här framhåller Alsing hur Feldts rörelse bort från arbetarklassen har givit honom ett tekniskt
och rationellt förhållningssätt till politiken. Detta ställs mot ”känslans opportunister” vilket får
karaktärisera rörelsemänniskorna Malm med flera. Det går inte att utläsa ur citatet om Alsing
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kritiserar det akademiska förhållningssättet eller framhåller det som positivt. Det är dock tydligt
att ingen kritik riktas mot Feldt på grund av hans klassresa. Då sådan kritik riktats mot samtliga
kvinnliga politiker är detta en fråga som har att göra med både klass och genus.
I Män i Norden (2006) visar Ella Johansson på hur det ur arbetarklassens skötsamhetskultur
kring förra sekelskiftet växte fram ett starkt autodidaktiskt ideal.187 Detta kan kopplas samman
med Connells beskrivning av att tekniksamhällets framväxt skapade en rörelse från arbetarklass
till en mer intellektuell medelklass vari utbildning var en viktig del. I medelklassen var intellekt
och rationalitet det manliga idealet.188 I sin klassresa behöver Feldt alltså aldrig frångå ett
maskulint ideal, bara gå mellan två ideal längs en väl upptrampad väg. Då denna väg inte finns
på samma sätt för kvinnor blir det svårare att bedöma deras klassresa, och precis som inom de
samtida mediernas behandling av författare, leder detta till att de kvinnliga politikernas
möjligheter att röra sig begränsas på ett sätt som inte sker för de manliga politikerna.189
I behandlingen av dessa politikers självbiografier verkar somliga skribenters bedömning
vara grundad på en uppfattning om arbetarklassbakgrund som avvikande för svenska politiker.
Detta kan också förklara varför Bildts och Schoris arbete för att uppnå sina politiska positioner
inte tas upp. Det verkar finnas en självklarhet i att de har nått sina positioner vilket inte finns i
bedömningen av Leijons, Winbergs, Mogårds eller Feldts verk i och med att skribenterna finner
det nödvändigt att förklara deras karriärvägar.
Det blir också tydligt att förväntningar på visst beteende är starkare på de kvinnliga
politikerna än på de manliga. De kvinnliga politikernas arbetarklassuppväxt tas upp i betydligt
högre utsträckning och de får även kritik då de inte framställer sig i enhet med de ideal om
måttfullhet och avståndstagande gentemot medelklassen som placeras på arbetarklassen.

3.2.2 Hur politikerns person anses inverka på yrkeslivet och vice versa
Det finns två återkommande sätt att beskriva hur politikerna som personer påverkar och
påverkas av politiken; antingen hur politikerns personlighet och/eller känsloliv påverkar deras
yrkesutövande eller hur det politiska arbetet påverkar politikerna på ett personligt plan.
Dessa frågor är nära besläktade med hur politikernas uppväxt bedöms ha inverkat på deras
politiska vägval. De kommer delvis att överlappa varandra men jag har ändå valt att behandla
dem separat. Då politikernas bakgrund tas upp knyts dåtida händelser till samtiden. Det handlar
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enkom om hur politikernas bakgrund, och hur de formats av denna, anses påverka deras
politiska arbete. När politikernas person beskrivs som påverkande på yrkeslivet eller tvärtom
är det ett pågående skeende som beskrivs. Här finns också, till skillnad från när bakgrunden
beskrivs, en möjlighet för politiken att påverka på politikerns person.
Politikerns känsloliv och personlighet bedöms inte vara grundläggande för och/eller
framträdande i det politiska arbetet i någon av ledarna för de manliga politikernas verk.
Däremot sker det i 21 % av recensionerna. För de kvinnliga politikernas verk sker det i 52 %
av recensionerna och 70 % av ledarna.
I recensionerna av de kvinnliga politikerna sjunker benägenheten att beskriva känslo- och
privatliv som något grundläggande för det politiska arbetet över tid. Det sker i 56 % av
recensionerna 1991, men bara i 33 % 2008. Gällande ledarna ökar den här typen av omdömen
från 63 % till 100 % under samma tidsperiod. För de manliga politikerna tas detta ämne endast
upp när det gäller Feldt. Detta kan tolkas som att trenden är sjunkande också gällande de
manliga politikernas recensioner eller som att Feldts verk utgör ett undantag i sammanhanget.
I den kommande analysen påvisas att det senare är den troligaste slutsatsen.
När politikernas privatliv tas upp i ledarna vävs det in i ett politiskt sammanhang i betydligt
högre grad än när det tas upp i recensionerna.190 På grund av detta är det viktigt att notera att
endast de kvinnliga politikernas känslo- och privatliv tas upp i ledare, inte de manliga
politikernas. Sarrimo menar att kvinnliga självbiografiker kritiserats för att deras verk är för
personliga och inte tillräckligt privata.191 Både hon och Lenemark visar på att kvinnliga
författares privat- och känsloliv får mer plats i mottagandet av deras verk i jämfört med mäns.192
Mina resultat ligger alltså i linje med vad tidigare forskning visat.
I ÖC recenserade Kjell Nordström Leijons verk och där återfinns en passage i vilken hennes
känslor ges stort utrymme:
Denna tuffa, kaktusliknande (hennes egen beskrivning) söderböna har – trots barndomsövergreppen från
en alkoholiserad fader – varit och är fylld av livslust, självtillit och framåtanda. Ångande av ambition,
indignation och olika slags raseri, argumenterande och grälande, skräck- och fasansspridande djupt ner i
det egna partiets mansled men omöjlig att hejda trädde hon 34-årig in i regeringen.
För denna ”mjuka men vassa”, maktfixerade kvinna är politik ”passion och engagemang”. Hon saknar
förmågan att ge upp.
Det som gör denna bok läsvärd – förutom att den är innehållsrik, intressant och lättillgänglig också i
sina faktaspäckade avsnitt – är att Anna-Greta Leijon är så öppen, självkritisk och mänskligt känslig (bland
annat för kritik).193
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Leijons personlighet och känsloliv framstår i detta citat som grundläggande för hennes politiska
engagemang och karriärväg. På samma sätt uppfattar Svante Nycander i en DN-ledare Leijons
inställning till politiken som ”inte bara administration utan också passion och engagemang”.194
Att kvinnliga författares verk bedöms med högre fokus på det känslosamma lyfter Williams
fram som en väl förankrad tradition inom litteraturkritiken, och återfinns i flera av ledarna och
recensionerna av de kvinnliga politikernas verk.195
En beskrivning som liknar Leijons får Mogård av Nordström i hans recension i ÖC:
Plötsligt kom så krisen med depression och (tafatta) psykiateringripanden. För Britt hägrade självmordet
som utväg tills en psykolog fick henne att åter tro på sig själv och finna utlopp för ett uppdämt
verksamhetsbegär.
Britt Mogård formligen exploderade i politisk aktivitet, avancerade raskt från kommunalfullmäktig till
riksdagsledamot.196

Också här är det händelser på det personliga planet som anses utgöra grunden för det politiska
engagemanget. Omnämnandet av Mogårds depression återkommer i Ingrid Schöiers ledare i
SvD: ”Överhuvudtaget är hon en slagfärdig dam och försedd med mycken humor, trots en
svårartad

depressionsperiod

i

sitt

liv

balanserad

och

sansad

men

ingalunda

temperamentslös.”197 Av Ingemar Mundebo i UNT framställs hennes inställning till politiken
som engagerad, samt att ”Några av de mest intressanta kapitlen handlar om regeringsarbetet.
Det är intressant att ta del av hennes bild, en bild präglad av hennes personliga iver och
engagemang, av hennes uppriktighet.”198 Anna-Karin Djurberg tar i sin ledare i GP upp hur
”smärtan och indignationen” finns i Mogårds återgivningar av sitt arbete. 199 I samtliga dessa
beskrivningar får känslorna stort utrymme, i citatet ur Mundebos recension ovan är det inte bara
ilska som skildras utan också att hennes förhållningssätt till sig själv och hennes känslighet
bidrar till att göra boken läsvärd.200
Winbergs politiska arbete framställs på ett liknande sätt i Barbro Hedvalls ledare i DN:
Det är inte gott om politiker av Margareta Winbergs sort tyvärr. Hennes totala engagemang för sig och sina
idéer och närmast ohejdbara lust att göra något åt det som är fel i hennes ögon, vad det vara må.
Djurtransporter, arbetslösa, män som slår kvinnor eller svenska intressen i Brasilien.201
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Winbergs arbete beskrivs här i känslotermer, engagemang och lust, vilket sätter fokus på henne
som person och inte på hennes yrkesroll. Genomgående för dessa skildringar av de kvinnliga
politikernas arbete är att känslolivet både bedöms som aktivt i själva arbetet och i valet av en
politisk yrkesväg vilket liknar bedömningen av att deras uppväxt anses som avgörande för
yrkesvalet.
Framställningar av kvinnliga författares engagemang och stil i termer av känslor och
otyglade reaktioner är något Williams noterar är ett mönster i hur kvinnliga författare tagits
emot i litteraturhistoriska verk.202 Hon studerar även valet av adjektiv för att beskriva de
kvinnliga författarnas arbete och visar på att traditionella skildringar av kvinnliga författares
arbeten präglas av uttryck såsom mjuk, fin och suggestiv.203 Det är ett större fokus på det
känslosamma vilket också återspeglas i mottagandet av Mogård, Leijons och Winbergs
självbiografier.
En framställning av Winberg, ur Hildéns recension i UNT, faller innanför ramarna för det
senare:
AV ALLA SINA POSTER gillade hon bäst att vara jordbruksminister och jämställdhetsminister. Som
Jordbruksminister stormade hon in på EU:s ministermöten i Bryssel. Man kan tänka sig att ett och annat
ögonbryn höjdes när hon talade om för de samlade ministrarna hur EU:s jordbrukspolitik måste göras om,
redan innan Sverige hade blivit medlem i unionen. 204

Beskrivningen av Winberg som stormande, Leijon som ångande och rasande samt Mogård som
exploderande kan ses som en produkt av hur arbetarklasskvinnor förväntas bete sig. Skeggs
menar att några av de drag som utmärker medelklasskvinnan är att vara elegant och förfinad.205
Arbetarklassen har istället utmärks med drag som farlig och respektlös.206 De ovan nämnda
beskrivningarna av Winberg, Leijon och Mogårds sätt att bete sig ligger alltså i linje med det
beteende som förväntas av arbetarklasskvinnor. De tillskrivs alltså en identitet utifrån deras
köns- och klasstillhörighet.
Feldts känsloliv framhålls av Alsing i hans recension i Aftonbladet:
Feldt är utomordentligt begåvad, tänker snabbt och med skärpa, en självsäker, styv och slagfärdig debattör,
och han är inte omedveten om det. Men likt Herbert Tingsten, som han i flera avseenden liknar, slår han
ibland över och behandlar med förakt och hån dem som han uppfattar som obegåvade. Och som Tingsten
behöver han trots allt yttre bevis på att omgivningen uppskattar honom. Han vill vinna erkännande och
respekt.
Mest betyder hustrun Birgitta von Otter. Allestädes närvarande, inspirerande och tröstande precis som
Gerd Tingsten.
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Feldt längtar länge efter partiets kärlek och får den äntligen i början av åttiotalet, men våren 1989 bärjar
[sic.] det gnissla på allvar i samvaron och han känner sig övergiven, ensam och i en utsatt position. 207

Efter de inledande orden om Feldts kvalifikationer som politiker skildras hur han i sitt arbete
söker efter känslan av bekräftelse men i slutändan känner sig ensam. Liknande beskrivning ger
också Ingemar Mundebo i sin recension i UNT: ”Vi får följa Feldts egen pendling mellan ett
starkt engagemang i politik och en växande distans till politik. […] Feldt kände sig ensam. Han
skriver knappast något om glädjen i jobbet, om lyckan i att få vara med och forma landets
framtid.”208 Även i Anders Ehnmarks recension i Expressen framhålls bristen på engagemang.
”Den leda vid ministerns vardag som Kjell-Olof Feldt talar om har säkert med det
[maktfördelningen i politiken, min anm.] att göra: stunderna han jobbar av egen entusiasm och
’oberoende’ av hänsyn till dessa organiserade allmänintressen tycks få.”209 De känslor som
kritikerna lyfter fram när de skildrar Feldts arbete är önskan om att bli accepterad och bekräftad,
känslan av ensamhet när han inte blir det och ett delvis förekommande engagemang trots brist
på glädje.
Det lilla utrymme Feldts känslor ges och vilka känslor som tas upp står i analogi med bilden
av mannen som styrd av rationalitet och inte känslor såsom Hirdman beskriver den.210 Eftersom
ensamhet och kamp återfinns i det autonoma, stridande mansidealet som Connell framhåller
riskerar framställningen av Feldt såsom ensam inte att hans maskulinitet äventyras. 211
Varken Bildts eller Schoris känslor inför eller i arbetet nämns. Detta är samma resultat som
angående i vilken grad uppväxten sätts i samband med yrkesutövningen i mottagandet av deras
verk. Här verkar följaktligen också klasstillhörigheten spelar in. De maskulina idealen att vara
intellektuell och rationell beskrivs som mer betydande för medelklassen än för
arbetarklassen.212 Att Schori och Bildt inte har arbetarklassbakgrund kan således tänkas vara
anledningen till att just deras känsloliv tas upp i mindre grad än i både Feldts och de kvinnliga
politikernas recensioner och ledare.
Att känslo- och privatliv tas upp i olika grad för de olika politikergrupperna skapar olika
bilder av vad de förväntas vara. Butler menar att identifikation till stor del sker genom
omnämningar utifrån och att identifikation med olika genus innebär att identifieras med ett helt
koncept vilket innehåller flera olika normer.213 De los Reyes och Gröndahl beskriver processen
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på liknande sätt då de menar att gruppering av människor och att placera förväntningar på vissa
kompetenser och beteenden på dem låser fast dem i oföränderliga sociala positioner.214 I detta
stycke har jag påvisat att detta sker i mottagandet av dessa politikers självbiografier genom att
högre grad av känslosamhet både accepteras och kanske förväntas hos politiker med
arbetarklassbakgrund i allmänhet och kvinnliga arbetarklasspolitiker i synnerhet, än politikerna
med medelklass- eller adelsbakgrund.
En annan tydlig skillnad i hur känslolivet tas upp i olika grad för de manliga och de kvinnliga
politikerna är att det sker också i ledare för de kvinnliga politikernas verk. Då ledare generellt
skall behandla frågor med politisk inriktning tillmäts de kvinnliga politikernas känsloliv mer
relevans i deras politiska arbete än de manliga politikernas.215
Förutom att lyfta fram hur personlighet och känslor påverkar det politiska yrkesutövandet
finns även beskrivningar av det motsatta, nämligen beskrivningar av hur politiken påverkat
politikerns person och privatliv. För de kvinnliga politikerna skedde detta i 30 % av
recensionerna, 30 % 1991 och 33 % 2008. Samma sak togs upp i 20 % av ledarna, 13 % 1991
och 50 % 2008. För de manliga politikerna kommenterades detta inte i någon ledare men i 25
% av recensionerna, 29 % 1991 och 14 % 2008.
Återigen kopplas alltså privat- och yrkesliv ihop i större utsträckning för de kvinnliga än för
de manliga politikerna. Skillnaden är tydligast gällande ledarna, där också det politiska borde
vara i fokus. Samtidigt tas privat- och yrkesliv i högre grad upp i recensionerna, vilka starkare
kan kopplas till verkens innehåll.216 Detta ökar också över tid för de kvinnliga politikerna
samtidigt som det minskar för de manliga. Det finns en tendens att i ökande grad lyfta fram
politiken som påverkande på de kvinnliga politikernas personlighet och känsloliv.
I detta sammanhang beskrivs politiken återkommande som en kamp. Politikerna tillskrivs
två olika roller i denna kamp: antingen kämpar de mot omvärlden och de människor som finns
i den eller så skadas de av den.
I Mundebos recension i UNT står ”VI FÅR EXEMPELVIS läsa om kampen mellan Feldt
och andra statsråd, i första hand Sten Andersson. Kamp, ja naturligtvis i första hand en konflikt
om anslagsnivåer […]”.217 Här beskrivs både kampen och Feldts ensamma situation gentemot
flera motståndare.
Detta beskriver också Olle Nilsson i sin ledare av Feldts verk i NA:
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De visar båda [Feldt och Ulla Lindström i sina självbiografier, min anm.] vilket enormt slitgöra det är att
vara statsråd och hur föga glamoröst arbetet i maktens centrum är. Jobbigast av alla ministrar har
finansministern. Han för en ständigt hård kamp mot de andra departementscheferna som har ett outsinligt
behov av mer pengar. Mer därtill kommer den strid han ofta måste utkämpa mot yttre aktörer: facket,
arbetsgivare, pensionärsorganisationer och andra mäktiga intressen. [---]
Det är nu inget nytt att partiet och landsorganisationen ofta befinner sig i kamp med varandra trots att
de alltid utåt betygar betydelsen och värdet av samhörigheten i arbetarrörelsen. Det finns mycket att läsa
om dessa strider i biografier om och memoarer av tidigare ledare av socialdemokratin och
landsorganisationen.
Ändå tycks motsättningarna under 80-talet ha varit större och kampen bittrare än under tidigare
decennier. Stig Malm hamnade redan första dagen som LO-ordförande på kollisionskurs med Feldt. Denne
blev då vid ett privat samtal upplyst av Malm om att han höll på att spela bort sitt förtroendekapital hos LO.
”Rosornas krig” startade strax efteråt på allvar. 218

Feldts arbete beskrivs både som kamp och krig i ett politiskt skeende som Ferm menar vara
osedvanligt svårt. I detta ges Feldt rollen som ensam kämpe mot flera andra, både personer och
organisationer. Bilden av Feldt som framkommer är en den av en stark och ensam person som
inte ger upp.
Petter Larsson efterfrågar i sin recension av Schoris verk mera kampvilja från denne:
Men på det stora hela är det befriande med en svensk toppolitiker, vars utrikespolitiska erfarenhet knappast
kan ifrågasättas, tar bladet från munnen om det våldsmaskineri som Bushregimen satt igång och som hittills
skapat en mer – inte mindre – osäker värld.[---]
Men kunde han inte ryat mer då och där? Inte för att det hade stoppat kriget, det är det väl ingen som tror,
men om Sveriges FN-ambassadör tagit till orda offentligt mot krigsplanerna hade det onekligen stärkt den
hemmaopinion som propagerade så gott den kunde mot Perssons tystnad.219

Larssons förväntningar på Schori är alltså att i högre utsträckning än han gjort kämpa, även mot
en stor organisation som FN. Connell menar att det finns ett manligt ideal att vara självständig,
rationell samt ha makt och kämpa för att behålla den.220 Under de senaste århundradena har en
idealbild av en ensam, kämpande frontman i strid vuxit fram.221 Denna idealbild speglas i
beskrivningarna av Feldts kamp i yrket, där han framställs som just en ensam men stark kämpe.
Den verkar också spela in i den kritik som Schori får. Att samma krav placeras på dessa politiker
trots att deras verk givits ut med sju års mellanrum tyder på att det, åtminstone i det material
som ingår i denna studie, inte sker någon förändring över tid vad gäller denna fråga.
Motivet med politiken som en strid återfinns i ledarna och recensionerna av både Mogårds
och Winbergs verk. I två fall skildras det också i samband med att deras politiska situation
bedöms som ovanligt svår. Detta inte gå grund av det egentliga skeendet utan på grund av att
de är kvinnor. Exempel på detta finns i Djurbergs ledare för Mobergs verk i GP:
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Kvinnor i politiken sågs i varje fall så nyss som under det 70-tal då Britt Mogård drogs in i regeringskretsen
från det moderata kvinnoförbundets barrikader mer som prydlig gisslan att skicka ut på torgmöten och
skoldebatter än som fullvärdig politisk kraft. [---]
Den politiske mannen blir snabbt tagen av sin egen betydelse och vikten av att skydda sitt revir. Den
politiska kvinnan är i det längsta så gripen av det nya förtroendet och möjligheten att kunna uträtta något
för samhället att hon allt för lätt glömmer att hålla upp garden.
Så mötte Britt Mogård politiken och så har många kvinnor med henne känt det. Kanske var det extra
besvärligt i det moderata partiet vid den aktuella tidpunkten. Gösta Bohman har inte precis gjort sig känd
för fingertoppskänsla i sitt umgänge med kvinnliga politiska kollegor. I kontakterna med Britt Mogård slog
det snart gnistor.222

Det som skiljer denna beskrivning mot de av Feldt är främst att ingen direkt kamp återges utan
enbart en konflikt och att Mogård i denna inte framställs som enskild aktör utan som del av ett
kollektiv av kvinnor. Jämfört med de manliga politikernas kamp har kollektivet och ensamheten
bytt plats.
Den kollektiva kampen återfinns även i Larssons recension av Winbergs verk i HD:
På ytan tycker Winberg nog inte att hon själv svikit (vem gör det?). Tvärtom verkar hon både stolt och nöjd
med sitt liv i toppolitiken. Allt gott har kommit ur socialdemokratin, och framförallt ur kvinnoförbundet.
Man skall komma ihåg att Winbergs karriär sammanfaller med feminismens genombrott i politiken. Hon
var en av dem som genom politisk kamp gjorde jämställdheten till norm, och samtidigt en av dem som red
på dess våg.223

Här uttrycks både kampen och kollektivet i tydligare ordalag än i citatet om Mogård ovan.
Winbergs politiska arbete och kamp sätts tydligt vid sidan av resten av politiken. Larsson menar
att Winbergs karriär är en produkt av den kollektiva feministiska kampen. Hon blir fråntagen
självständighet och styrka, då hennes ”strid” inte är genomförd av henne själv.
Den mest framträdande skillnaden mellan framställningen av Feldts kamp och Winberg och
Mogårds kamper är individuell respektive kollektiv strid. Williams visar i sin studie hur
kvinnliga författare ofta enbart sätts i samband med andra kvinnliga författare och ses som
representanter för ett kollektiv av kvinnliga författare.224 De problemställningar de tagit upp har
också enbart tolkats som kvinnofrågor och inte som allmängiltiga samhällsproblem. 225 Detta
har lett till att de kvinnliga författarna skiljts ut på grund av deras könstillhörighet, mannen och
den manliga litteraturen är en norm som inte behöver benämnas som särskild.226
Hirdman menar att en viktig del i definitionen av maskulinitet är att vara allt det som kvinnor
inte är, varvid kvinnor förväntas vara det som män inte är.227 Så när återgivningen av Feldts
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kamp ovan stämmer med Connells beskrivning av maskulinitet faller det sig naturligt att
beskrivningarna av Winbergs och Mogårds kamper är annorlunda.
Ett redan diskuterat citat av Connell är relevant att ta upp igen.
Public politics on almost any definition is men’s politics. Men predominate in cabinets, general staffs, the
senior civil service, political parties and pressure groups as well as in the executive levels of corporations.
Leaders are recruited to office through men’s network. The few women who do break through, such as
Indira Gandhi and Margret Thatcher, do so by their exceptional use of men’s networks, not women’s. 228

Politiken är en manligt dominerad värld, och de få kvinnor som lyckats ta sig till verkliga
maktpositioner i denna värld har gjort det genom de manliga nätverken. De kvinnliga nätverken
inom politiken har inte lika mycket makt och genomslagsmöjligheter vilket innebär att när
kvinnliga politiker enbart sätts in i ett kvinnligt nätverk förminskas bilden av dem som
människor med makt.
De kvinnliga politikerna framställs som del av ett kollektiv i sin kamp mot en eller flera
motståndare. Winberg kritiseras även för hur hon nyttjar sin makt medan Schori ifrågasätts för
att han inte gjorde det mycket nog. Den samlade bilden av detta är att det finns förväntningar
på Feldt och Schori att föra en kamp i sitt arbete och de ses som ensamma i denna strid. Att
kampen beskrivs föras mot ett kollektiv understryker deras styrka i att strida ensamma.
Mogård, Leijon och Winberg däremot kämpar som delar av ett kollektiv, varvid den enskilda
styrkan inte framträder. De framställs som mindre självständiga och inte enskilt starka i sin
kamp och det finns inte samma självklarhet i att och hur de använder sin makt. Connell
framhåller makten som en av de grundläggande byggstenarna för genusordning, där den
primära maktkampen är den som leder till överordning av mannen gentemot kvinnan.229 Den
manligt dominerade politiken och kvinnans åsidosatta position i denna kan också vara en
anledning till att de kvinnliga politikernas kamp inte lika lätt uppmärksammas och/eller lyfts
fram som de manliga politikernas.230
Dessa mönster i framställningen av manliga och kvinnliga politiker återfinns även i
beskrivningarna av politikens negativa inverkan på deras personer och/eller privatliv. Ett
exempel på detta är Svante Nycanders skildring av Feldts arbetssituation i ledaren i DN:
DET SOM MEST fängslar läsaren av Kjell-Olof Feldts bok ”Alla dessa dagar…” (Norstedts) är något
författaren berör endast indirekt. Hur kunde han förbi en hel och handlingsduglig människa i den
fullkomligt schizofrena situation han befann sig i som finansminister? Vad han beskriver går långt utöver
den konflikt mellan det sakligt rätta och det politiskt lämpliga som de flesta politiker får leva med.
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Feldt insåg att arbetarrörelsen var en ideologiskt uttunnad koalition av intressegrupper, och han visste
att dess invanda tankesätt och attityder var oförenliga med den politik han ville föra. [...] Han hade åtagit
sig att forma den praktiska politiken för en rörelse vars enande vision han saknade.
VILKET STORT mål, som kunde legitimera kompromisser och partitaktiska manövrer, trodde han på?
Det han engagerade sig för och som väckte stor respekt var sådana saker som öppenhet och intellektuell
hederlighet i den politiska debatten, sammanhang och konsekvens när det gällde att hushålla för Sverige,
kompetens och kvalitet – värden som har rätt litet med politiska ideologier att göra. [---]
Feldt blev en politisk superfixare, den mest framträdande vid sidan av Olof Palme. Det var en roll som
måste ha varit främmande för hans värderingar och intellektuella läggning. 231

I detta citat återkommer framhållandet av Feldts arbetssituation som osedvanligt svår, men här
med fokus på frågan om hur kan kunde klara sig oförstörd igenom det med svaret att han faktiskt
gör det. Olof Kleberg drar inte samma slutsats i sin recension i VK: ”Det finns en ton av
uppgivenhet i Kjell-Olof Feldts bok Alla dessa dagar (Norstedts). Var det värt priset, att offra
så mycket av tid och personlighet på en politik som till slut havererade?”232 Feldts kamp
framställs som misslyckad, och i och med det påfrestande på hans person.
Björn Widegren uttrycker en liknande påverkan av politiken i recensionen av Leijons verk i
GD:
En orsak till debaclet är förstå [sic.] att makten lockade Anna-Greta Leijon. Hon ville ha den där makten
och det gick undan, snabba beslut, resor, umgänge, livet lekte; plötsligt var allt över.
Makten kostar om inte liv så karriärer och ibland en bra bit av själen.
Det är nog det ”Alla rosor skall inte tuktas” till sist, och indirekt, handlar om. 233

I dessa två citat konstateras att det politiska livet påverkar politikerna på ett mycket personligt
plan. I recensionen i NA beskriver Sven-Ola Lindeberg hur Mogård klarade sig ur politikens
destruktivitet. ”Erbjudandet att bli landshövding kom tydligen som något av en räddning för
henne själv, och under åren i Växjö tycks hon ha hunnit med åtskilligt av värde, bland annat
startades ett projekt ’Kronoberg mot åt 2000’.”234 Även om det här inte handlar om Mogårds
investering av personlighet i politiken återger det ändå en bild av hur politiken är en farlig plats.
En viktig skillnad mellan denna beskrivning och Nycanders är att Mogård, till skillnad från
Feldt, måste räddas ur politiken istället för att själv klara sig genom den.
Göran Hägg drar en annan slutsats i recensionen av Mogårds verk i Aftonbladet:
Bokens undertitel hotar med ”rötter, levnad, ståndpunkter”. Men några ståndpunkter letar man tack och lov
förgäves efter. Det förblir faktiskt ganska oklart varför denna medkännande, modiga och kloka kvinna blivit
och förblivit moderat. [---]
Men få politiker brukade ändå omtalas med sån respekt mellan skål och vägg även av motståndare.
Och i memoarerna möter vi en person som trots lång erfarenhet av disciplin och kompromisser i parti
och förvaltning behållit förmågan att se, känna, irriteras och uppröras.235
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Då Hägg menar att Mogård trots sin långa tid i politiken behållit sin personlighet framstår det
som att hans förväntningar var det motsatta. Hedvall ger uttryck för liknande förmodanden i sin
ledare av Winbergs verk i DN:
Det är inte gott om politiker av Margareta Winbergs sort tyvärr. Hennes totala engagemang för sig och sina idéer
och närmast ohejdbara lust att göra något åt det som är fel i hennes ögon, vad det vara må. [---]
Intressant, förvånande och glädjande är hur oförstörd Margareta Winberg gått genom den politiska toppen eller
så lurar hon mig.236

I detta citat kan en underliggande övertygelse om den politiska världens destruktiva kraft läsas
in i Hedvalls förvåning över att Winberg kommit oförstörd ur den världen. Hedvalls förvåning
ger också uttryck för att hon inte förväntat sig att Winberg skulle klara sig.
Fokus sätts här, precis som i beskrivningarna av uppväxten, på politikerna som
privatpersoner. De kvinnliga politikerna hamnar också i en offerposition, vilket Lenemark visar
är en roll kvinnor ofta får i offentligheten.237 Att de framställs vara så påverkbara av sin
omgivning återger en bild av dem som mindre autonoma i förhållande till sin omgivning. Detta
skapar en bild av de kvinnliga politikerna som mer känslodrivna och påverkbara av yttre
faktorer, såsom uppväxt och privatliv, vilket också visats i tidigare forskning.238 I kontrast till
detta beskrivs de manliga politikerna kämpa mot sin omgivning vilket står i analogi med de
förväntningar som finns på den västerländske hegemoniska mannen som en ensam stridande
frontman med makt.239
Förutom dessa förklaringar av hur politiken hotat eller skadat politikerna som personer finns
även skribenter som framhåller hur politiken påverkat privatlivet på ett mer praktiskt plan.
I Arbetet skriver Guje Mattisson hur Leijon har haft svårt att kombinera det politiska arbetet
med privatlivet ”Då var hon 34 år gammal och ensamstående tvåbarnsmor. ’Utan mammas
hjälp med sjuka ungar, städning och barnpassning vet jag inte hur småbarnsåren skulle ha
passerat’ skriver hon.”240 I Matti Häggströms recension i Barometern tar han upp hur hon ”tidigt
levde loppan rätt ordentligt med sprit och killar.”241 Skribenterna väljer att ta upp fall då
politiken beskrivs ha påverkat privatlivet i situationer som också framhåller att politikerna är
kvinnor. Detta ger intrycket att det är just därför dessa situationer lyfts fram.
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Häggström tar också upp problemet med kombinationen familj och politik i hans recension
av Mogårds verk: ”Ensamstående efter en tung skilsmässa något tiotal år före fann hon sig en
kväll hemma utan smör, tärande sin kvällsvard som bestod av vatten och flatbröd – så fjärran
glittret i maktens salar som man gärna kan komma.”242 I ÖC inleder Kjell Nordström sin
recension med ett resonemang kring hur Mogårds mor varit rädd att ingen skulle vilja gifta sig
med henne på grund av hennes humör och debattvilja samt senare hur Mogårds politiska
aktivitet var anledningen till att hennes skilsmässa. Recensionen avslutas med slutsatsen: ”Den
som ger sig in i politiken med avsikt att åstadkomma något tvingas – för egen och familjens del
– avstå, utstå och uppoffra åtskilligt.”243 I dessa citat tas civiltillstånd och delar av privatlivet
upp både med och utan att kopplas till det politiska livet. Genom att skribenterna väljer att lyfta
fram dessa delar ur henne bok kopplar de Mogård till privatlivet på ett sätt som länge skett för
kvinnor och kvinnliga författare.244
Liknande återgivningar av mycket privata omständigheter tas endast upp vid två tillfällen
för de manliga politikerna. I Aftonbladet framhåller Rolf Alsing att Bildt bedrev en typ av
politik som Gösta Bohman, tillika Bildts dåvarande svärfar, inte gillade. Detta med slutsatsen
att ”Vad svärfar säger är inte alltid det rätta.”245 Här sammankopplas privat- och yrkesliv, dock
med den avgörande skillnaden att privatlivet inte bedöms ha påverkat Bildts politiska beslut.
I kontrast till detta står en del ur Pär-Arne Jigenius recension av Feldts verk i GP:
Sommaren 1988 skrev ”hustru Birgitta” en uppmärksammad tidningsartikel i vilken hon starkt kritiserade
statsministerns handläggning av Ebbe Carlsson-affären. Maken och chefen Kjell-Olof hävdar i boken att
han gjorde ”ett mycket allvarligt menat försök” att få hustrun att dra tillbaka den artikel hon skrivit som
privatperson.246

Detta citat påminner mer om de som togs upp om de kvinnliga politikerna ovan. Då Feldt
omnämns som ”Maken och chefen Kjell-Olof” blandas tydligt privat- och yrkesliv samman.
Det framkommer även att Feldt i detta fall lät privatlivet påverka sin yrkesgärning. Detta är
ännu ett exempel på hur mottagandet av Feldts verk liknar det av de kvinnliga politikernas.
Privatlivet är något som lyfts fram i Skeggs beskrivningar av arbetarklassen, därför menar jag
att klasstillhörigheten är en trolig förklaring till dessa likheter.247
Det generella mönster som finns vad gäller om och hur politikernas bakgrund samt privatoch känsloliv tas upp i recensioner och ledare av deras verk är baserat både på genus och klass.
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Både bakgrund och känsloliv lyfts fram i högre grad och i mer positiva ordalag för de kvinnliga
politikerna. Detta återspeglar resultaten i flertalet andra studier som jag tagit upp samt
traditionella bilder av vad kvinnan bör vara.

3.3 Värdering och värdesättning
I denna del av analysen är Jørgensens begrepp värdering och värdesättning centrala. Värdering
handlar om att bedöma ett verk i förhållande till andra verk och litterära konventioner.248 Många
olika faktorer kan ingå i en värdering och i den här analysen har jag valt att fokusera på två
områden. Det första är om verket placeras i en specifik genre och om det jämförs med annan
litteratur.249 Det andra är om hantverksskickligheten bedöms.250
Värdesättning är en i grunden positiv term för att beskriva de egna upplevelserna av ett verk.
Detta behöver inte enbart röra skribentens personliga bedömningar av verket utan kan även
framhålla vilka känslor det väcker.251
Genom att analysera hur skribenterna uttrycker sig om de självbiografiska verken skall jag
tolka om och i vilken grad de värderar och/eller värdesätter verken och om det finns mönster i
detta som är olika i mottagande av manliga och kvinnliga politikers självbiografier.

3.3.1 Värdering
Värdering är vanligare i ledarna i än i recensionerna. De kvinnliga politikernas verk värderas i
87 % av recensionerna och 86 % av ledarna. För de manliga politikerna skedde detta i 70 % av
recensionerna och 87 % av ledarna. De manliga politikernas verk värderades sammantaget i
mindre utsträckning än de kvinnliga politikernas. Detta står i kontrast till Williams resultat
utifrån hennes undersökning av litteraturvetenskapliga verk, där de manliga författarnas verk
värderades i högre utsträckning än de kvinnliga politikernas.252
De kvinnliga politikernas verk värderas i lika andel recensioner och ledare medan de manliga
politikernas värderas i större del av ledarna än recensionerna. Det finns följaktligen en tendens
att i högre grad blanda politiska frågor med verkens estetiska kvaliteter i ledarna för de manliga
politikernas verk än i recensionerna av dem.
Hantverket i form av stil och språk kommenteras i 44 % av ledarna och 26

% av

recensionerna för de manliga politikernas verk. För de kvinnliga politikerna är samma siffror
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40 % ledare respektive 70 %. De stora skillnaderna här är att de kvinnliga politikernas verk i
betydligt högre grad än de manliga politikernas värderas grundat på hantverket och att
skillnaderna är särskilt tydligt i recensionerna.
I sitt arbete finner Williams motsatt resultat, vilket hon menar beror på att skribenterna letat
efter olika saker i läsningen av författarnas verk beroende av deras könstillhörighet.253
Lenemark visar att det även i det samtida bemötandet av litteratur i media finns en stark tendens
att i högre grad diskutera konstnärliga frågor i bedömningen av manliga författares verk än i
kvinnliga författares.254 Resultatet i mitt material står i kontrast till detta. Att just bedömningen
av politikers självbiografier skulle ske annorlunda än för annan litteratur kräver djupare
forskning för att kunna förklaras.
En tänkbar förklaring kan dock vara att hantverksbedömningen är kopplad till de delar av
böckernas innehåll som skribenterna lyfter fram. Då känslo- och privatliv tas upp i högre grad
i bedömningen de kvinnliga politikernas verk kan det tänkas skribenterna i högre utsträckning
uppmärksammar hur detta beskrivs. I mottagandet av de manliga politikernas verk diskuteras i
högre utsträckning politiska frågor och böckernas roll i samtidspolitiken. Detta är mindre starkt
knutet till själva verken och alltså även språket i dem. Detta kan vara en anledning till att
hantverket lyfts fram i olika grad för de manliga och de kvinnliga politikernas verk.
Skillnaderna över tid är obetydliga. För Winbergs verk kommenteras språk och stil i 33 %
av recensionerna och 50 % av ledarna, för Schori i 50 % av recensionerna. För Leijon och
Mogård kommenteras det i totalt 58 % av recensionerna och 38 % av ledarna, för Feldt och
Bildt i totalt 65 % av recensionerna och 44 % av ledarna.
Innehållet i kommentarerna om hantverket är mycket skiftande. En av de vanligaste är att
självbiografierna beskrivs som välskrivna. I detta har jag inte funnit någon skillnad som verkar
kunna kopplas till om politikerna är män eller kvinnor. Däremot återfinns denna kommentar i
högre utsträckning i recensionerna än i ledarna vilket jag menar kan tillskrivas recensionernas
närmare relation till konsten.255
Bland de specifika bedömningarna av språk och stil är en återkommande kommentar att
språket är rakt eller sakligt. Exempel på detta finns i Djurbergs ledare av Mogårds verk i GP.
”Britt Mogård beskriver mötena rakt, ordknappt och stundom drastiskt.”256 I SvD skriver Ingrid
Schöier att Mogård refererar sakligt och Lars Sundin i BT uppfattar hennes språk som
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”rappt”.257 Leijons stil beskrivs på liknande sätt i Olof Klebergs ledare i VK: ” Det är en
skakande skildring som Leijon ger på ett rakt, okonstlat sätt.”258 Om Winbergs verk skriver
Karin Olsson i sin ledare i Expressens att hon ”beskriver krasst”.259 För de kvinnliga politikerna
är värderingen av ett rakt språk positiv.
De kvinnliga politikerna verkar alltså uppskattas för en rak och saklig stil, vilket också gäller
för de manliga. Bildt och Feldt kritiseras när de rör sig bortanför det raka/sakliga sättet att
skriva. I Mikael Löfgrens recension i DN av Bildts verk finns ett belysande exempel:
Mitt i den doftlösa, artificiella prosan åker man dit, mitt på golfgreenen växer röksvampar stora som
stridsvagnsminor. Till och med omnämnandet av Ryssland kan explodera i stilblommor som ”Samarkands
orientaliska mystik /…/ och Kamtjatkas och Kurilernas karga nejder”. Stilkänslan i denna bok får en rent
av att instämma i högerns kritik av svensk skolutbildning.260

Anders Berggren är i sin recension i GP inne på samma spår: ”När Carl Bildt försöker sig på
stämningsbilder hamnar han farligt nära pekoralens gräns.”261 I SDS ger Håkan Arvidsson sin
bild av vad som är önskvärt och icke önskvärt uttryckssätt: ”Den [Bildts bok, min anm.] är i
långa stycken välskriven, välargumenterad och präglad av intellektuell hederlighet. Bara då och
då faller författaren för frestelsen att gripa till den traditionella politikerjargongens banala
standardfraser.”262 Här ställs välskriven mot politikerjargongens fraser. Det är det raka/sakliga
språket Bildt bör hålla sig.
I samtliga dessa exempel ställs ett mer utsmyckat språk mot ett enklare och rakare med tydlig
kritik mot det förra. Värderingen av Bildts bok blir mindre positiv då han bitvis frångår det
språk som skribenterna förväntar sig att han skall använda.
Bedömningen av Feldts språk ser i mycket likadan ut. I NWT menar Christopher Jernvall att
memoarerna ”stilistiskt sett inte [är] särskilt märkvärdiga. Språkligt sett lämnar de en del övrigt
att önska, och på sina ställen blir det nästan larvigt, när frun, Birgitta von Otter, och parets hund
dras in i ovidkommande sammanhang.”263 Viktigt att uppmärksamma är att språket bedöms
vara sämre på grund av att privatlivet tas upp. Denna kritik kan ställas mot Klebergs beröm av
Leijons verk i VK: ”Det är i dessa personliga kapitel om sin barndom och ungdom som hennes
stil är som bäst. Annars blir den ofta för enkel.”264 Den mindre enkla stilen som återfinns just i
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delar om privatlivet ges beröm här. Tvärtom sker för Feldt, där språket anses vara larvigt i
stycken där frun kommer in.
Liknande kritik rikas mot Schori, men då är den inte kopplad till det ämne han behandlar
utan gäller endast språket. Exempelvis skriver Torsten Kälvemark i Aftonbladet: ”Svagheten
är en otydlig och hoppande disposition. Ibland får man intrycket av att det handlar om
hopklippta diplomatiska depescher och någon gång är de till och med avtryckta in extenso med
UD-jargongens snirklande språkbruk och allt.”265 I recensionen i HD beskriver Peter Larsson
Schoris språk som att ”Det är ingen stor läsupplevelse. Schori skriver ofta ett slags snårig
diplomatiska”.266 Då Schori är den enda politiker som får kritik för ett alltför rakt/sakligt språk
i kombination med yrkesbaserat ämne går det inte att utläsa om detta är en genus- eller
tidsmässigt påverkad bedömning eller inte.
De kvinnliga politikernas självbiografier förväntas innehålla högre grad av personligt stoff
vilket kan härledas till flertalet samtida mediestudier vilka visar att både självbiografiska och
skönlitterära verk av kvinnor bedöms som mer personligt hållna.267 Skribenternas
förhållningssätt till de kvinnliga respektive manliga politikernas verk är, enligt mig,
förmodligen grundat i en längre tradition av litteraturbedömning och därför möts Bildt och Feldt
av kritik då de lämnar det raka/sakliga språk de förväntas använda.
De kvinnliga politikernas verk genrebestämdes i 50 % av ledarna och 91 % av recensionerna.
De manliga politikernas verk genrebestämdes i 22 % av ledarna och 52 % av recensionerna.
Det är således genomgående betydligt vanligare att verken genrebestäms i recensionerna än i
ledarna, vilket återigen kan förklaras med recensionernas relation till litteratur som konstart.268
Skillnaden mellan recensioner och ledare är större för de kvinnliga politikerna än de för
manliga. Det följer samma mönster som för värdering generellt.
Vad gäller den tidsmässiga utvecklingen är genrebestämning betydligt vanligare 2008 än
1991, 72 % mot 60 %. Störst skillnad gäller ledarna då samtliga 2008 innehöll genrebestämning
och endast 35 % 1991. Orsaken till detta kan till viss del tillskrivas materialet i studien då den
endast innehåller två ledare från 2008 och båda dessa behandlar Winbergs verk. Dock vill jag
argumentera för att skillnaden är så pass stor att andra faktorer torde spela in. En tänkbar
anledning kan vara att genren hade sin boom 1991 och att skribenterna, speciellt på
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ledarsidorna, inte hade samma vana att behandla politikers självbiografier då. Därför kan just
den konstnärliga bedömningen varit mindre relevant än exempelvis verkens politiska betydelse.
År 1991 är skillnaden i antalet recensioner vari genrebestämning sker stor mellan de manliga
och kvinnliga politikerna. De manliga politikernas verk sätts in i en genre i 89 % av
recensionerna och de kvinnliga i 60 %. Detta menar jag kan ha en likartad förklaring som ges
ovan. År 1991 debuterade kvinnorna i genren således kan tänkas att ledarskribenterna och
recensenterna hade svårare att genrebestämma deras verk än de manliga politikernas.
Den vanligaste genrebestämningen är självbiografi eller memoar.269 Dessa utgjorde 83 % av
det totala antalet ledare och recensioner där genrebestämning skedde. Denna genrebestämning
preciserades ytterligare antingen som ”politisk memoar”, historiskt dokument eller med
liknande beskrivningar vilka understryker verkens aktualitet i politiken. För de manliga
politikerna sker detta i totalt 89 % av genrebestämningarna, 85 % av recensionerna och 100 %
av ledarna. För de kvinnliga politikerna sker det i totalt 36 % varav 30 % av recensionerna och
60 % av ledarna.
Benägenheten att i större utsträckning framhäva den politiska betydelsen av manliga
politikernas verk är tydlig. Det finns många tänkbara förklaringar till detta. Dels kan den
manliga dominansen i politiken vara en faktor. Genom att mannen varit normen kan
skribenterna tänkas ha en högre benägenhet att se dem som politiker, medan de kvinnliga
politikerna fortfarande är undantag och därför snarare ses som kvinnor och politiker än enbart
politiker. En annan förklaring kan finnas i Connells beskrivning av hur både yrkesliv och makt
är något som förknippas med män snarare än kvinnor.270 Dessa genusbundna förväntningar kan
alltså också tänkas påverka i genrebestämningen av dessa politikers självbiografier.
Genrebestämningarnas fördelning mellan ledare och recensioner kan, menar jag, förklaras
med ledarnas mer politiskt inriktade innehåll. Det värt att kommentera att samtliga
genrebestämningar i ledare för de manliga politikernas verk på något sätt understryker deras
politiska betydelse men bara nära på två tredjedelar av de kvinnliga politikernas ledare. Detta
ligger också i linje med resultaten från stycket ovan, där slutsatsen var att yrkeslivet fick mycket
större plats i mottagandet av de manliga politikernas verk och privatlivet i de kvinnliga
politikernas. Viktigt att ta upp är att skribenterna måste förhålla sig till böckernas innehåll och
då detta inte inkluderas i denna uppsats är denna slutsats inte heltäckande men kan ändå visa på
vissa tendenser.
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Över tid ökar benägenheten att framhäva politikernas självbiografiers politiska betydelse
genom genrebestämning från 87 % till 100 % för de manliga politikerna och från 30 % till 60
% för de kvinnliga politikerna. I recensionerna ökar detta från 80 % till 100 % för de manliga
politikerna och för de kvinnliga politikerna ökar det från 24 % till 67 %. Fördelningen för ledare
över tid går inte att jämföra för de manliga politikerna då Schoris verk inte fick några ledare
men för de kvinnliga politikerna sjunker det från 67 % till 50 %. Gällande dessa siffror måste
understrykas att materialet 2008 är betydligt mindre än 1991.
Genrebestämningarna av Schoris verk utgör mycket talande exempel. Det genrebestäms i tre
37 % av recensionerna hans verk får vilket är lite i jämförelse med de andra politikernas verk.
De genrer hans verk placeras i är fokuserade på dess sanningshalt och relevans i
samtidsdebatten och inte på dess litterära egenskaper. Av Anders Ehnmark i Expressen beskrivs
verket som dokumentär berättelse, av Lisa Irenius i DN som debattinlägg och memoar och av
Petter Larsson i HD som debattinlägg och minnesanteckningar.271 Detta står i analogi med att
mottagandet av hans verk som helhet är starkt fokuserat på hans politiska gärning.
Ett annat sätt att placera verken i ett politiskt sammanhang är att jämföra dem med andra
politikers självbiografier. I recensionen i UNT jämför Ingemar Mundebo Leijons verk med flera
andra politikers självbiografier:
DET HAR KOMMIT många böcker av och om politiker under det gångna året. Av Carl Bildt, Odd
Engström, Kjell-Olof Feldt, Gunnar Helén och Britt Mogård, om Thorbjörn Fälldin, för att nämna några
exempel. En del av böckerna har med själva valåret att göra, då vill ju politiska ledare nå ut med sina tankar.
Andra utgör summeringar av ett politiskt liv. Flera av böckerna har sålts i stora upplagor – också om det
finns ett politikerförakt i nationen så tycks människor vilja läsa böcker av och om politiker. Bra, ty ökad
kunskap kan ju bidra till att nyansera förutbestämda uppfattning.
Nyligen har kommit ännu en bok av en politiker, nämligen Alla rosor ska inte tuktas! av Anna-Greta
Leijon (Tiden). En bok om Ebbe Carlsson-affären tänker kanske många. Och det är rätt såtillvida att ett par
kapitel handlar härom, men boken är likväl en traditionell memoarbok, som börjar med föräldrar och
barndom och som slutar med ett förstamajtal i Umeå 1990.272

Här sätts Leijons verk inte bara in i memoar-genren utan jämförs också med ett stort antal andra
politikers självbiografier. I samband med detta beskriver Mundebo också vilken betydelse han
menar att genren har i det politiska livet. Leijons verk sätts alltså in i ett brett politiskt
sammanhang, även om den i citatets sista mening framställs som mer av en personlig bok.
Precis som i detta citat sätts Leijons verk ofta i samband med Feldts. Detta har sin logik i att
de var aktiva under samma period och i samma parti samt att deras självbiografier kom ut med
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endast några månaders mellanrum. Exempel på en jämförelse mellan dessa verk finns inte bara
hos Mundebo utan även i Jigenius’ ledare av Leijons verk i GP:
FÖRSTA UPPLAGAN på 20 000 exemplar av Anna-Greta Leijons bok Alla rosor ska inte tuktas är redan
slutsåld. Nya upplagor är på gång meddelar Tidens förlag. För egen del kan jag bara rekommendera boken.
Kjell-Olof Feldts bok Alla dessa dagar var saklig, och tungläst, Leijons bok är personlig och lättläst.
Båda böckerna ger intressanta inblickar i detroniseringen av socialdemokratin, omvandlingen från
statsbärande parti till ordinärt riksdagsparti. Det är av stor betydelse att nyss avsuttna statsråd lägger
partilojaliteten på hyllan och skriver självutlämnande memoarer.273

I detta citat uppmärksammas de båda böckernas likheter vad gäller tematik och betydelse samt
skillnader vad gäller stil och språk. Sven-Åke Olofsson är inne på samma spår i sin recension
av Leijons verk i HD. Han menar att hon bryter mot den tradition av tillrättalagda politikers
självbiografier på samma sätt som Feldt gör. Om Feldt skriver Olofsson att han bröt mot
mönstret genom att ”idka självkritik och visade upp en politisk bakgård” samt att hans bok
fungerar ”som en isbrytare för kommande politiska memoarskrivare.” Beskrivningen av
Leijons verk ser annorlunda ut. ”Hänsynslöst lämnar hon ut sina känslor och tankar, även där
de reflekterar egenskaper som inte anses tillhöra de vackraste.”274 Feldts verk beskrivs alltså
som unikt och normgivande i hans uppvisande av politikens baksidor medan Leijons får beröm
för att hon visar upp sina egna baksidor. Feldts utlämnande uppfattas som medvetet då han
”idkar självkritik” medan hon ”hänsynslöst lämnar ut”. En liknande jämförelse sker i
Södergrens recension av Leijons verk i SvD i vilken han bedömer hennes och Feldts verk som
intressanta att läsa på grund av den insyn i politiken som de ger. I Feldts består insynen, enligt
Södergren, av regeringens relation till i LO och delvis om ”Feldts egen oförmåga att frigöra sig
från partiets traditionella maktstruktur”. Ur Leijons verk lyfter Södergren fram att hon ”visar
upp sitt maktbegär, sina barnsligheter och sina tillkortakommanden” på ett anmärkningsvärt
sätt.275 Feldts insyn erbjuder i första hand regeringen, i andra hand honom själv. Leijon handlar
bara om henne, emfasen med de upprepade sitt, sina, sina understryker detta. Samtliga dessa
recensenter lyfter således fram det politiska innehållet i Feldts verk och det personliga i Leijons.
Värderingen av dessa politikers självbiografier följer vissa genusbestämda mönster. De
manliga författarnas verk värderas i högre grad för sitt raka/sakliga språk och politiska innehåll
och de kvinnliga för det personliga innehållet och levande framställning. Detta härledas tillbaka
till genusbundna förväntningar vilka genom historien påverkat bedömningen av litteratur.276
Dessa är skillnader är dock inte helt genomgående, men då de i så pass hög uträckning stämmer
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överens med resultat från tidigare forskning menar jag att de ändå med viss trolighet kan
tillskrivas genusbundna förväntningar.

3.3.2 Värdesättning
Värdesättning skedde i 60 % av ledarna av de kvinnliga politikernas verk och 64 % av
recensionerna. För de manliga politikernas verk sker detta i 44 % av ledarna och 52 % av
recensionerna. Det finns med andra ord en liten tendens att värdesättning i högre grad sker i
recensionerna vilket stämmer väl med deras fokus på det konstnärliga arbetet.277 Till skillnad
från värdering skedde värdesättning i mindre grad i ledarna för de manliga politikernas verk,
medan skillnaden fördelningen för de kvinnliga politikerna var mycket liten.
Över tid finns stora skillnader. År 1991 värdesätts de kvinnliga politikernas verk i 50 % av
ledarna och 68 % av recensionerna, 2008 var samma siffror 100 % samt 33 %. De manliga
politikernas verk värdesätts 1991 i 44 % av ledarna och 50 % av recensionerna, 2008 får Schori
inga ledare men hans verk värdesätts i 50 % av recensionerna. Skillnaderna över tid kan
naturligtvis till viss del tillskrivas materialets storlek men skillnaden i de kvinnliga politikernas
recensioner är så pass stor att jag menar att någonting annat måste ha spelat in.
Skribenternas egna tankar och känslor om verken är i stort kopplade till böckernas innehåll.
Generellt handlar detta om skribenternas inställning till personligt innehåll och skrivsätt i
böckerna. Deras inställning till det personliga innehållet i kvinnliga politikers självbiografier
verkar alltså ha blivit mer negativ under den undersökta perioden. En tänkbar anledning till
detta kan vara den mer jämställda kvinnorepresentationen i riksdagen som kan ha lett till att de
kvinnliga politikerna i högre utsträckning förväntas fokusera på det politiska livet i sina
självbiografier.278
Samtliga värdesättningar av Leijons verk är kopplade till hennes uppväxtskildring och vilka
känslor den framkallar. Ett exempel på detta återfinns i HD där Olofsson menar att läsaren
pendlar mellan sympati och avståndstagande: ”Hänsynslöst lämnar hon ut sina känslor och
tankar, även där de reflekterar egenskaper som inte anses tillhöra de vackraste. Man får en
känsla av närhet när man läser hennes bok. […] Detta är en ärlighet som inger respekt.”279
Liknande värdesättning ger Ingemar Mundebo i sin recension i UNT:
DENNA BOK är väl värd att läsa, fast jag måste bekänna att jag har litet svårt att bestämma vad jag tycker
om boken som helhet. Den innehåller flera personliga och sympatiska avsnitt, den är välskriven och lättläst,
men den innehåller avsnitt där jag tycker att glasögonen är så färgade att hennes synpunkter inte riktigt blir
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intressanta, där hon framträder som maktmänniska utan förmåga till perspektiv och där hon är alltför
påverkad av sin egen duktighet. Sådana texter är ju inte särskilt intressanta att läsa, särskilt om de omfattar
många sidor och är skrivna utan tillräcklig självkritik.
Vad som gjorde exempelvis Kjell-Olof Feldts bok så läsvärd var ju att han – samtidigt som han beskrev
ett skede i svensk politik då han var en av socialdemokratins främste företrädare – kunde vara kritisk både
mot sig själv och mot sitt parti. Dels blir sådana böcker som helhet mera mänskliga, dels blir de mera
stimulerande eftersom läsaren på ett mera nyanserat och analyserande sätt kan följa händelserna och
tankarna.280

Mundebo värdesätter Leijons och Feldts verk olika även om det i båda fallen är det personliga
innehållet som är i fokus. Anledningen till att Feldts bok bedöms som stimulerande och Leijons
som mindre intressant är att Mundebo anser hans verk vara mer mänskligt. Anders Lif uttrycker
motsatt åsikt i sin recension i VLT:
De två memoarböckerna [Feldts och Leijons, min anm.] har samtidshistorien gemensamt. Författarna har
inte väntat tills de blivit gamla och grå.
Men böckerna är ändå mer olika än lika. Feldts överskattade memoarer är tyngda av trista ekonomiska
redovisningar.
Anna-Greta Leijon är personligare, mer känslosam. Den politiska historieskrivningen blir en bisak. Det
handlar mer om en osedvanlig karriär av en tjej som inte är rädd för att beskriva sig själv som en kaktus
med maktbegär och taggarna utåt.281

Lifs åsikter om vad genren skall innehålla, mindre politik och mer person, gör att han uppskattar
Leijons verk mer än Feldts. Det är således samma faktor som ligger i grunden för
värdesättningen, graden av personligt innehåll och hur författaren framställer det, men
skribenterna når till olika slutsats i sin bedömning. Här verkar författarnas könstillhörighet vara
helt ovidkommande.
Matti Häggström uttrycker också en positiv inställning till det personliga innehållet i sin
recension av Mogårds verk i Barometern:
Nu börjar memoarböckerna komma som beskriver de borgerliga regeringsåren. En sådan av bestående
värde är förra skolministern Britt Mogårds Summa Summarum, Norstedts. Det är en i många avseenden
utomordentlig bok, bland mycket annat därför att den effektivt punkterar vulgäruppfattningen om hur en
moderat ser ut och vilken bakgrund vederbörande normalt har. 282

Trots att Mogårds bok beskrivs handla om borgarnas tid vid makten är det hennes personliga
roll i sammanhanget som gör den utomordentlig. Lars Sundin ger en liknande värdesättning i
sin recension i BT:
Utomlands, inte minst på den amerikanska och, självklart, på den engelska bokmarknaden är det fortfarande
högkonjunktur för memoarer och självbiografier. Även i Sverige råder det goda tider för böcker i den
genren. Många av dessa levnadsteckningar känns det meningslöst att läsa. De innehåller mest skryt eller
självömkan. Men ibland träffar man vid läsningen av dem på en äkta människa, som har något intressant
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att berätta och som man har något att lära av. En sådan är Britt Mogårds självbiografi ”Summa summarum”,
som kommer på Norstedts förlag idag.283

Här är det, återigen, beskrivningen av personen Mogård som gör att boken får en positiv
värdesättning. Ingrid Schöiers bedömning i SvD är likartad då hon skriver att Mogårds bok
väcker förhoppningar på grund av att den innehåller dramatik och personlig värme. 284 Enligt
Mundebo i UNT väger det faktum att boken är ”ovanligt personlig och levande” upp att den
inte innehåller något särskilt viktigt politiskt innehåll, vilket gör den till en ”trivsam, välskriven
och lättläst bok”.285 I värdesättningen av dessa politikers verk är det tydligt att det personliga
innehållet uppskattas.
Värdesättning av mer personligt innehåll speglas också i den kritik Anders Perssons riktar
mot Bildt i recensionen i HD:
Bildts är en av de mest helgarderade böcker jag läst. Bildt är välinformerad som en dator. Han är emellertid
också ungefär lika opersonlig som en dator och öppnar sig inte det minsta för sin läsare, vilket gjorde mig
besviken eftersom jag trodde att jag skulle få en bild av vad för slags hallänning, svensk och europé mannen
egentligen är.286

Mängden personligt material i boken motsvarar inte Perssons förväntningar på genren, samtligt
som ingen kritik rikas mot den höga graden av politiskt innehåll. Winberg får liknande kritik
av Gunvor Hildén i hennes recension i UNT:
DET ÄR NÄRMAST KONSTIGT att en så färgstark politiker som Margareta Winberg har skrivit en så
pass ointressant självbiografi. Hon som har gjort en anmärkningsvärd klassresa, som har haft flera viktiga
politiska poster och som så länge har tillhört de ledande inom sitt parti – därtill inte sällan i konflikt med
partiledningen – har så lite att berätta.287

Både Perssons och Hildéns negativa värdesättningar baseras på att de uppfattar att böckerna
inte innehåller tillräckligt personligt stoff. Då denna kritik riktas både mot en manlig och en
kvinnliga politiker verkar inga genusbundna förväntningar spela in.
Andra skribenter lyfter fram enbart politiskt innehåll som positivt. Detta sker i stor
uträckning för Bildts verk. Anders Berggren finner i sin ledare i GP Bilds bok läsvärd på grund
av analysen den innehåller.288 Håkan Arvidsson menar i sin recension i SDS att Bildt är ”njutbar
i storpolitiska sammanhang” vilket han senare utvecklar:
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Bildts bok är emellertid en gedigen prestation. Den är i långa stycken välskriven, välargumenterad och
präglad av intellektuell hederlighet. Bara då och då faller författaren för frestelsen att gripa till den
traditionella politikerjargongens banala standardfraser. Kanske beror det på att det är en högst personlig
bok, som redovisar de erfarenheter och ideologiska rötter som format politikern Bildt. 289

Här blir det tydligt att det önskvärda är det politiska och analytiska, det personliga värdesätts
inte vilket också leder till en negativ bedömning av språket. Feldt får liknande kritik i
Christopher Jarnvalls recension i NWT: ”Språkligt sett lämnar de en del övrigt att önska, och på
sina ställen blir det nästan larvigt, när frun, Birgitta von Otter, och parets hund dras in i
ovidkommande sammanhang.”290 Likheterna i dessa två kritikers värdesättning är att då
innehållet går åt det mer personliga hållet blir bedömningen mer negativ, vilket också smittar
av sig på hur politikernas språk beskrivs.
Det finns också skribenter som värdesätter kombinationen av politiskt och personligt
innehåll. I DNs ledare skriver Svante Nycander om Feldts verk: ”BOKEN ÄR utomordentlig.
[…] På nära fem hundra sidor skildrar han åttiotalets regeringspolitik på ett sätt som ingen
läsare kan undgå att bli berörd av.”291 Nycander menar att känslor och politik kan höra ihop och
att denna kombination en av bokens kvaliteter. I recensionen i VK gör Olof Kleberg en likande
bedömning:
Hur som helst bör det för alla vara en njutning att läsa en hyperaktuell politisk memoarbok. Och därtill en
bok med personlig stil, återhållsam ironi och klyftiga analyser, Alla dessa dagar… är en boktitel som andas
tristess. Och så upplever Kjell-Olof Feldt många av 80-talets dagar. Men de dagar det tar att läsa hans bok
är långt ifrån fyllda av tristess.292

Kjell Nordströms värdesättning av Leijons i recensionen i ÖC är likartad. ”Det som gör denna
bok läsvärd – förutom att den är innehållsrik, intressant och lättillgänglig också i sina
faktaspäckade avsnitt – är att Anna-Greta Leijon är så öppen, självkritisk och mänskligt känslig
(bland annat för kritik).”293 Dessa exempel visar ett mönster i mottagandet av Feldts och Leijons
verk. Båda dessa uppskattas för kombinationen av politik och privatliv, men ur Feldts verk lyfts
det roande innehållet fram och för Leijons det gripande. Då detta bara återfinns hos dessa två
politiker, som dessutom är av olika kön, går det inte att dra någon slutsats om ifall genusbundna
förväntningar spelat in.
Personligt och privat innehåll i självbiografierna är något som många skribenter värdesätter,
speciellt i de kvinnliga politikernas verk. En möjlig anledning kan vara att skribenter lättare
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upptäcker och lyfter fram olika aspekter av verken på grund av förväntningar på författarna
beroende av deras könstillhörighet. Williams visar att detta sker i litteraturhistoriska verk och
menar även att tidigare bedömningar av verk i stor utsträckning påverkar bedömningen av
dem.294
Både Sarrimos och Lenemarks studier visar att kvinnliga författares självbiografiska och
skönlitterära verk bedöms vara mer personligt hållna än manliga författares.295 Sarrimo menar
dessutom att kvinnliga författares självbiografier ofta bedöms negativt i det samtida
mottagandet på grund av alltför rikhaltigt personligt material i förhållande till det politiska
innehållet.296 Tendensen att lyfta fram det personliga innehållet speglas i värdesättningen av
dessa politikers verk, även om den negativa slutsatsen inte är densamma.
När de los Reyes och Gröndahl förklarar hur identiteter läggs på människor exempelvis
beroende av om de är män eller kvinnor lyfter hon fram bland annat tillskrivandet av olika
kompetenser och förväntat beteende som viktiga faktorer.297 Skribenternas olika sätt att bemöta
politikernas verk olika kan följaktligen vara en produkt av deras förväntningar på dem vilka i
sig kan vara grundade både i genusbundna förväntningar och hur litteraturbedömning tidigare
skett.

4. Sammanfattande diskussion
I detta arbete har jag sökt svara på frågan om och i så fall hur genus påverkar hur politikers
självbiografier recenseras av kritiker och ledarskribenter i svenska dagstidningar. Inget enkelt
svar har framkommit, istället verkar genus vara en faktor som påverkar vissa delar i
mottagandet men inte andra.

4.1 Den kvantitativa studien
Den kvantitativa studien visar på två tydliga tendenser. För det första får de manliga politikerna
genomgående betydligt fler ledare och recensioner än de kvinnliga. Fördelningen av antalet
ledare är 64 % för de manliga politikernas verk och 36 %, för de kvinnliga politikernas. För
recensionerna är samma siffror 71 % respektive 29 %. För det andra sjunker antalet recensioner
för de manliga politikernas verk under den undersökta perioden med 39 % per skriven bok (från
5,8 under studiens första hälft till 3,6 under den andra) och för de kvinnliga politikernas med
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77 % (från 3,1 till 0,7). Ledarna sjönk med i 17 % för de manliga politikernas verk (från 2,3 till
1,9) och 59 % för de kvinnliga (1,7 till 0,7).
Dessa resultat är till synes entydiga; de manliga politikernas självbiografier får mer plats i
svensk dagspress än de kvinnliga politikernas. Utifrån tidigare studier, som visar att kvinnliga
författares verk får mindre utrymme både i media och i litteraturhistoriska verk, skulle
författarens könstillhörighet vara en tänkbar förklaring till mina resultat.298
När jag i den kvantitativa analysen studerat de år då skillnader i antal recensioner eller ledare
förekommit och då självbiografier av både kvinnliga och manliga politiker givits ut, har denna
bild dock visat sig vara betydligt mer komplex. Den enda faktor som förenar de politiker vars
verk får höga antal ledare är att de har eller har haft högre politiska poster än de andra politiker
vars verk kom ut samma år. Om politikern fortfarande var aktiv då verket gavs ut verkar i det
flesta fall ha bidragit till ett högre antal ledare, men detta påverkar inte lika konsekvent som
politisk position gör. Detta gäller både för manliga och för kvinnliga politiker samt över tid.
Jag har inte funnit några faktorer som rör politikernas karriärer som på ett entydigt sätt påverkar
vilket antal recensioner de får.
Det finns således inga klara mönster i om och i så fall hur könstillhörighet, politisk nivå,
karriärens längd och/eller fortfarande pågående karriär påverkar antalet ledare och recensioner
för politikers självbiografier. Även om det inte går att utesluta att politikerns könstillhörighet
har haft inverkan kan jag med resultaten i denna uppsats inte visa att detta skett på ett tillräckligt
konsekvent sätt för att kunna dra någon slutsats av det. En studie av vilken nivå politiker som
ger ut självbiografier arbetar eller har arbetat på skulle kunna bidra med tydligare resultat.
Det generellt sjunkande antalet ledare och recensioner för politikers självbiografier menar
jag kan kopplas till genrens utveckling. 1991 var ett speciellt år både på grund av att utgivningen
av politikers självbiografier ökade markant det året och på grund av att de första kvinnliga
politikernas självbiografier publicerades. Böckerna hade alltså ett nyhetsvärde 1991 som
klingat av allt eftersom genren vuxit.
Att intresset sjunker mindre på ledarsidorna kan bero på att varje politikers verk har ett
nyhetsvärde på grund av deras koppling till samtidspolitiken. Det mer drastiskt sjunkande
ledarantalet för de kvinnliga politikernas självbiografier kan ha att göra med den mer och mer
numerärt jämställda politiken.299 Desto längre tid kvinnor har varit etablerade i politiken desto
mindre nyhetsvärde har deras verk.
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Att antalet ledare sjunker kraftigare för de kvinnliga politikernas verk kan också vara grundat
i att politiken, enligt Connell, är en manlig värld.300 Utifrån den hegemoniske mannens strävan
att behålla den makt han har kan det finnas en ovilja eller en vanebaserad oförmåga att se
kvinnliga politikers verk som lika viktiga i politiska sammanhang. 301 Detta skulle kunna
förklara benägenheten att i mindre utsträckning skriva om de kvinnliga politikernas verk i
ledarna.
Antalet recensioner sjunker i högre grad än antalet ledare, störst är skillnaden för de manliga
politikerna. En möjlig förklaring till detta är det sjunkande nyhetsvärdet verken har genom
genrens etablering. Då recensioner inte har samma nyhetsinriktning som ledare spelar inte
aktualiteten i de frågor som tas upp i verken inte lika stor roll, varvid just genrens etablering
blir en viktigare faktor. Detta skulle också kunna vara anledningen till att antalet recensioner
sjunker kraftigare för de kvinnliga politikernas verk. Då de debuterade inom genren 1991 hade
deras verk då ett än högre nyhetsvärde än de manliga politikernas och därför sjönk det till synes
snabbare än för de manliga politikernas. För att klart utreda om det är politikernas
könstillhörighet som avgör detta måste en studie över de manliga politikernas debut som
självbiografiker göras.
Den tydliga minskningen av både ledare och recensioner över tid menar jag också kan ha en
annan förklaring. Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet förändrades medieklimatet
genom att gräsen mellan offentligt och privat luckrades upp.302 Då det privata får mindre av
nyhets- och spänningsvärde är det föga förvånande att politikers självbiografier under den
studerade perioden får mindre och mindre utrymme i recensioner och på ledarplats. Att detta
sker mer markant för de kvinnliga politikernas verk kan ha sin förklaring i att privatlivet får
mycket större del i mottagandet av deras verk än de manliga politikernas.
Vad gäller den kvantitativa studien finns ett problem som är relaterat till det material jag valt
att studera. Vilka politikers självbiografier som får plats i tidningarna är kopplat till vilka andra
nyheter som måste tas in och hur redaktörerna prioriterar i detta. Det handlar alltså inte om en
situation där de olika politikernas självbiografier konkurrerar om platsen enbart med andra
politikers verk, varvid en direkt jämförelse mellan dem kan ge en fingervisning av vilka
tendenser som finns men inga fullständiga svar. Studier med större materialurval skulle kunna
ge mer tillförlitliga resultat, men en undersökning som fullständigt isolerar politikernas
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könstillhörighet som enda faktor som avgör vilket utrymme deras självbiografier får menar jag
inte vara möjlig att utföra.
En annan viktig faktor i fördelningen av utrymme på ledarplats är tidningarnas politiska
inriktning. Då ledarnas uttalade syfte är att spegla just denna politiska inriktning är det något
som utan tvekan påverkar vilka politikers självbiografier som bedöms vara intressanta att ta
upp.303 Här skulle en studie vari politikernas partitillhörighet och tidningarnas politiska
inriktning tas med kunna ge mer utförliga svar på.

4.2 Den kvalitativa analysen
Resultaten från den kvalitativa studien visar på skillnader i mottagandet av manliga och
kvinnliga politikers verk på flera punkter.
I avsnittet om Genus, jämställdhetsfrågor och särskiljande visar mina resultat att
jämställdhetsfrågor i betydligt högre utsträckning behandlas i ledarna och recensionerna av de
kvinnliga politikernas verk än de av de manliga politikernas. Debatten kring jämställhet i
samhället har sedan sekelskiftet mer och mer betraktats som en kvinnofråga.304 Detta
återspeglas i litteraturens värld exempelvis genom att dessa frågor i princip enkom tas upp när
kvinnliga författares böcker beskrivs i litteraturhistoriska verk.305
Min studie visar att detta också gäller för mottagandet av politikers självbiografier. Detta
skapar ett särskiljande mellan manliga och kvinnliga politiker. Kvinnorna förväntas behandla
frågor som rör just jämställdhet, de förmodas alltså ha vissa intressen eller kompetenser på
grund av deras könstillhörighet. Ett sätt att skapa genus är just genom att tillskriva individer
eller grupper av individer vissa kompetenser, eller ha specifika förväntningar på dem grundat
på om de är män eller kvinnor.306
En faktor som påverkar i vilken grad jämställdhetsfrågor tas upp i ledarna och recensionerna
är förstås att samtliga de kvinnliga politiker vars verk används i den kvalitativa studien har
arbetat med jämställdhetsfrågor under sina karriärer. De skriver om det i sina böcker och därför
blir det också ett ämne som tas upp i mottagandet av verken.
Ett annat resultat av mitt arbete som ligger i linje med tidigare forskning är att privat- och
känsloliv lyfts fram, oftast i positiva ordalag, i mottagandet av de kvinnliga politikernas verk. I
detta sammanhang spelar visserligen också verkens faktiska innehåll in men på grund av att
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tidigare studier tydligt visar på att privatlivet är något som förknippas med kvinnor snarare än
män menar jag att det är troligt att könstillhörighet är en faktor som spelar in även här.307
Williams visar i sin studie att författarnas kön påverkar läsningen av deras verk, vilket leder
till att vissa ämnen i högre utsträckning lyfts fram i förhållande manliga författares verk och i
andra förhållande till kvinnliga författares verk.308 Genom att kvinnor och privatliv ofta
kopplats samman kan det ha funnits en högre benägenhet hos skribenterna att upptäcka det
innehållet i de kvinnliga politikernas böcker än i de manliga politikernas.
Samtliga de kvinnliga politiker som igår i studien kommer från arbetarklass.
Sammankopplingen mellan arbetarklasskvinnan och hemmet är mycket stark.309 Politikernas
bakgrund, och som en del i detta just klasstillhörigheten, togs upp i betydligt högre grad för de
kvinnliga än för de manliga politikerna. Detta visar på att klass verkar ha spelat in i bemötandet
av självbiografierna. Förväntningarna på kvinnor, och särskilt arbetarklasskvinnor, att förhålla
sig nära privatlivet i sitt skrivande kan också vara anledningen till att de kvinnliga politikerna
inte kritiseras för att de behandlar privatlivet i sina verk. Detta utgör ett exempel på hur både
genus och klass påverkar på vilket sätt politikernas verk tas emot.
I ledarna och recensionerna för de manliga politikernas verk fick både privat- och känsloliv
liksom politikernas bakgrund betydligt mindre utrymme. I detta sammanhang utgör Feldt ett
undantag. Genom att både hans bakgrund och privat- och känsloliv tas upp får mottagandet av
hans verk vissa likheter med de kvinnliga politikernas självbiografier. Då en del i definitionen
av den hegemoniska maskuliniteten innebär att definiera sig mot kvinnlighet placeras Feldt i
och med detta mottagande utanför den hegemoniska maskuliniteten.310 Vid en närmare analys
av hur privat- och känslolivet samt bakgrunden tas upp kompliceras denna bild.
Till skillnad mot de kvinnliga politikerna kritiseras Feldt av vissa skribenter för att han tar
upp sitt privatliv. Detta kan kopplas till en traditionell bild av arbetarmaskuliniteten, där
kroppsstyrka och inte känslor är i fokus.311 I takt med samhällsutvecklingen har kroppsstyrka
mer och mer ersatts av tekniskt kunnande och rationellt tänkande. Hela tiden har dock det
manliga idealet vara att stå i kontrast till kvinnan och känslolivet som förknippas med henne.312
Att Feldts arbetarklassbakgrund framhålls ger hans mottagande vissa likheter med de kvinnliga
politikernas, men då detta i många fall sker med en kritisk underton, framgår det att han i och
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med att han tar upp privatlivet bryter mot de förväntningar som finns på honom såsom
arbetarklassman.
Som finansminister hade Feldt en av regeringens viktigaste ministerposter. Denna post har
två drag som Connell beskriver som viktiga för samtidens hegemoniska maskulinitet. Det är en
post som ger mycket makt och som kräver rationellt tänkande.313 Feldt hamnar här i en
mellanposition. Genom att hans arbetarklassbakgrund lyfts fram framställs han som avvikande
från normen, samtidigt beskrivs han inte i enlighet med det klassiska arbetarklassidealet vilket
kan bero på den karriär han gjort och den klassresa den inneburit. Detta kan vara en anledning
till att han både placeras i och utanför den hegemoniska maskuliniteten.
Som synes når jag inte ett resultat som entydigt pekar ut klass som en avgörande faktor för
mottagandet av dessa politikers verk. Det verkar dock ändå finnas en tydlig tendens att både
klass och genus kan spela in i hur politikers självbiografier tas emot i media idag.
De los Reyes och Gröndahl beskriver särskiljande som en del i identitetsskapandets
begränsning av individen. Att särskilt benämna och lyfta fram något är ett sätt att skapa det som
normbrytande.314 I mottagandet av dessa politikers verk har två normbrytande grupper skapats
genom just att särskilt benämnas. Detta är arbetarklasspolitiker och kvinnliga politiker. Då
samtliga kvinnliga politiker som igår i studien har arbetarklassbakgrund och arbetarklassen
definierats genom kvinnorna sker skapandet av kvinnliga politiker och kvinnliga politiker från
arbetarklassen här i samma process. De kvinnliga politikerna skiljs ut genom att genus- och
jämställdhetsfrågor endast tas upp i mottagandet av deras verk, samtidigt som allmänpolitiska
frågor inte ges samma utrymme som i mottagandet de manliga politikernas verk. Som både
kvinnor och arbetarklass särskiljs de kvinnliga politikerna genom att privat- och känslolivet
lyfts fram på ett positivt sätt.
Just genom att inte särskilt benämnas och sättas i samband med breda, istället för specifika,
frågor blir de manliga politikerna norm. Feldt sticker ut i detta, hans privatliv och bakgrund
lyfts fram på ett helt annat sätt än de båda andra manliga politikerna i studien. Feldt är den enda
manliga arbetarklasspolitikern och de ämnen som skiljer honom från de andra manliga
politikerna är desamma som skiljer ut de kvinnliga från de manliga politikerna. På grund av
detta menar jag att just arbetarklassbakgrunden som är anledningen till att mottagandet av hans
verk ser annorlunda ut.
I centrum för Butlers genusteori står subjektsskapandet. Det är i skapandet av subjektet som
exempelvis genus- och klassbaserade förväntningar ligger som grund för att definiera vad en
313
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person ”är”. Detta utan egentlig koppling till personen som avses och de olika sidor och
egenskaper denna har.315 Enligt Butler är de diskurser som ligger till grund för ett
subjektsskapande, alltså de beskrivningar som omgärdar en person och som skapar en av bild
av vad hen är, inte kopplade till subjektet i sig. Istället är dessa diskurser, med makt att skapa
ett subjekt, uttryck för olika maktrelationer.316 Det recensenterna och ledarskribenterna gör då
de på ett kategoriskt sätt beskriver manliga och kvinnliga politikers självbiografier på olika sätt
är att skapa genus.
Genom att redan etablerade förväntningar på män och kvinnor återskapas i de ledare och
recensioner som jag undersökt här används alltså språkets subjektsskapande makt. Det är just
genom att uttalanden ekar av tidigare uttalanden som denna makt uppstår.317 Därför är det föga
förvånande att de resultat jag kommit fram till i mångt och mycket liknar de i andra
mediestudier, såsom Lenemarks och Sarrimos.318 Att redan förekommande förväntningar spelat
in i ledarna och recensionerna av politikers självbiografier har jag kunnat visa i mitt arbete.
Även om resultaten inte är entydiga så har privatlivs- och jämställdhetsfrågor genomsyrat
mottagandet av de kvinnliga politikernas verk och yrkeslivet mottagandet de manliga
politikernas.
I linje med om och hur bakgrund samt privat- och känsloliv tas upp beskrivs också språket i
självbiografierna olika. I avsnittet om Värdering visar jag att sättet på vilket språket beskrivs
och vilket språk som kritikerna och ledarskribenterna uppskattar varierar mycket. Det är
uppenbart att skribenterna i högre utsträckning uppskattar ett mer känslobetonat språk hos de
kvinnliga än hos de manliga författarna.
De manliga politikernas språk kommenteras inte i samma utsträckning som de kvinnliga
politikernas men i de fall det sker är det oftast med en kritisk underton. Främst de manliga, men
även några av de kvinnliga, politikerna får också kritik för ett allt för opersonligt språk. Kritiken
kan alltså till viss del härledas till en generell förväntning på politiker att ha en personlig ton i
sina självbiografier.
Att just de manliga politikerna i högre utsträckning får kritik för ett opersonligt språkbruk
kan, i ljuset av det maskulina idealet att vara rationell och inte känslosam, verka motsägelsefullt.
Detta än mer då fokus i mottagandet av de manliga politikernas verk var på deras yrkesliv, och
att i den mån deras privatliv togs upp var det sällan uppskattat av kritikerna eller
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ledarskribenterna. Det verkar således finnas en förväntning på de manliga politikerna att hålla
sig till yrkeslivet vad gäller ämnet, och i det alltså följa en traditionell maskulin roll, men att
vara mer personliga i språkbruket.
Vilken genre verken placeras i är en annan mycket viktig del av värderingen. Vad gäller
genrebestämningen har min studie givit motstridiga resultat. Som jag visar i avsnittet Värdering
sattes de kvinnliga politikernas verk in i någon typ av litterär genre i 50 % av ledarna och 91 %
av recensionerna och de manliga politikernas i 22 % av ledarna och 52 % av recensionerna. Att
genrebestämningar är vanligare i recensionerna menar jag kan förklaras med recensionernas
nära relation till konsten.319
Vad gäller den tidsmässiga utvecklingen är genrebestämning betydligt vanligare 2008 än
1991, 72 % mot 60 %. Störst skillnad gäller ledarna då samtliga 2008 innehöll genrebestämning
och 35 % 1991. Detta kan till viss del tillskrivas materialet i studien då den endast innehåller
två ledare från 2008 och båda dessa behandlar Winbergs verk. Jag vill dock argumentera för att
skillnaden i antal genrebestämningar är så pass stor att andra faktorer torde spela in. En tänkbar
anledning kan vara att genren hade sin boom 1991 att skribenterna, speciellt på ledarsidorna,
då inte hade samma vana att behandla den som de hade under studiens senare del. Då kan just
den konstnärliga bedömningen känts mindre relevant än exempelvis verkens politiska
betydelse.
Den vanligaste genrebestämningen är självbiografi eller memoar.320 Detta kompletteras i
vissa fall med beskrivningar som understryker verkens politiska betydelse. Detta skedde i
betydligt högre utsträckning för de manliga än för de kvinnliga politikerna, skillnaden är störst
gällande ledarna. Detta faktum kan delvis, menar jag, förklaras med den manliga dominansen
inom politiken vilket gör att deras självbiografier på ett mer naturligt sätt kopplas samman med
den politiska världen. Som Connell uttrycket det ”Politics-as-usual is men’s politics.”321 Att
skillnaden är större vad gäller ledare än recensioner menar jag kan förklaras just med den
starkare kopplingen mellan män och politiken.
Denna genreprecisering ligger i linje med att skribenterna mottagandet av de manliga
politikernas verk, såsom visas i avsnittet om Yrkes- och privatliv, fokuserar på deras
yrkesgärning. Att de kvinnliga politikernas verk inte sätts in i ett direkt politiskt sammanhang
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gör att de, precis som när jämställdhetsfrågor ges stort utrymme i mottagandet av deras verk,
hamnar vid sidan av den ”egentliga” politiken.
Grundläggande för Butlers genusteori är att genus är performativt. Detta handlar inte bara
om individers faktiska görande, utan genus skapas också genom språket. 322 Det som sker i
recensionerna och ledarna av dessa politikers självbiografier är att genus görs genom de olika
ämnen som tas upp för manliga och kvinnliga politiker och hur detta sker. Såsom diskuteras
ovan är det återkommande yrkeslivet som tillskrivs männen och privatsfären kvinnorna. Detta
både bygger på och återskapar vissa förställningar och förväntningar på män och kvinnor.
Samtliga dessa olikheter, oavsett om de står i kontrast till eller överensstämmer med tidigare
forskning, visar att det finns skillnader vad gäller vilken grad och hur politikers självbiografier
uppfattas och bedöms beroende av deras könstillhörighet. Genom språkliga markörer och
genom att förknippa politikerna med olika ämnen ställs olika krav på dem och de tillskrivs olika
sociala positioner. Oavsett hur detta sker är det viktigt att sätta detta i den kontext av mäns
dominans över kvinnor.323 Särhållandet av kvinnor och män är alltså inte neutralt utan
innehåller en maktstruktur som sätter mannen högst upp. Detta blir tydligt i mitt material
exempelvis genom att de manliga författarnas verk får fler ledare och recensioner och att deras
verk i betydligt större utsträckning tas emot med fokus på det politiska innehållet, alltså på de
maktpositioner de innehavt som politiker.

4. 3 Framtida möjligheter
Det finns mycket kvar att utveckla på det område jag undersökt i denna uppsats. Ett exempel är
att ytterligare isolera författarens könstillhörighet som den enda särskiljande faktorn mellan
verken. Såsom jag tidigare givit exempel på skulle en analys av verkens innehåll jämfört med
ledarnas och recensionernas innehåll kunna ge mycket intressanta resultat. Likaså vore en studie
där klasstillhörigheten undersöks närmare också vara givande, inte minst utifrån att jag i mitt
arbete där klassaspekten inte var i fokus visat att det är en faktor som påverkar. Enligt tidigare
receptionsstudier kan recensentens könstillhörighet påverka bedömningen av manliga och
kvinnliga författares verk, detta skulle naturligtvis vara av stor betydelse att undersöka också i
mottagandet av politikers självbiografier.324 I riksdagen, liksom i politiken på alla nivåer, ökar
representationen av svenskar med invandrarbakgrund. Detta får naturligtvis också betydelse för
genren politikers självbiografier vilket väcker frågor om hur genus, klass och etnicitet kommer

322

Butler 1993, s. 241.
Connell 2005, s. 74.
324
Jelinek 1986, s. 238f.
323

76

att bemötas både i självbiografierna och mottagandet av dem framöver. Framtida studier på
politikers självbiografier har här många intressanta frågor att ställa.
Ett problem för alla studier som berör dagstidningars innehåll är att detta är styrt av
aktualitetshänsyn. Vilket utrymme en viss politikers självbiografi ges påverkas av vad som
händer vid den tid då den publiceras. Att mäta antal ledare och recensioner och deras längd kan
således aldrig ge en fullständig bild av vilket intresse de tillmäts i tidningarna. Det resultat jag
nått i min studie kan ändå ge en fingervisning om hur fördelningen av ledare och recensioner
ser ut mellan manliga och kvinnliga politiker. Flera studier med större material skulle
naturligtvis kunna ge mer bärande resultat.
För utvecklingen av den svenska självbiografiforskningen är jämförande studier med andra
länder av yttersta vikt. Politikers självbiografier är en genre som just har börjat växa sig stark
på den svenska bokmarknaden men i många andra västerländska länder har den en lång historia.
Forskningen både på politikers självbiografier specifikt och självbiografier i allmänhet är, som
en naturlig följd av detta, både större och med längre historia i länder som exempelvis Frankrike
och USA.325 Studier som jämför både genrens framväxt och dess mottagande i Sverige med
utvecklingen i andra länder är mycket viktiga för förståelsen av den funktion politikers
självbiografier har i vår samtid.
Hur politikers självbiografier tas emot i media växer i betydelse i takt med att utgivningen
av dessa verk blir större och allt oftare sker under pågående karriär. Oavsett om
självbiografierna primärt behandlar privat- eller offentligt liv är politikern hela tiden en
offentlig person som förknippas med ett visst parti. Den bild som förmedlas av politikern, både
i självbiografin och i ledarna och recensionerna av den, blir en del av den offentliga bilden av
politikern. Innehållet i de recensioner och främst de ledare jag studerat i detta arbete visar tydligt
att politikers självbiografier utgör delar av den samtida politiska debatten. Hur politikerna
framställs i mottagandet av deras självbiografier har följaktligen stor betydelse i det offentliga
politiska samtalet. Att detta mottagande ser olika ut beroende av politikerns könstillhörighet
och klassbakgrund – och givetvis och i ökande grad även etnicitet – berör således både
litteraturvetenskapen och samhället.
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