
 

 

 

 
 

 

Elevers samtal om hur historia 
används i nutida bilder 

En fokusgruppsstudie med elever i årskurs nio 

Pupils’ conversation about how history is used in contemporary photos 

A focus group study with students in year nine 

 
 

Simon Jacobsson  

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Ämneslärare Historia  

15 hp- avancerad nivå 

Handledare: Johan Samuelsson 

Examinator: Mikael Svanberg 

2018-06-20 

 



Abstract 

The purpose of this study is to investigate how year nine students are analyzing how history is used 

today by different groups of people through a international and local use of history. This is investigated 

since research has shown that students in some cases have difficulties when it comes to use of history. 

The purpose of this study have been examined through two structured focus group interviews with an in 

interview guide with inspiration from Kenneth Nordgren’s model on how use of history can be analyzed 

as a communication chain between encoder, message and decoder. The model has been used since it is 

partly created as support for students in their analyzing on how use of history can be seen as 

communication between encoder, message and decoder. The essays analytical starting points have been 

Kenneth Nordgren’s terms: message, encoder, decoder and also Klas-Göran Karlsson’s use of history 

typology, both have made it possible to analyze and interpret the student’s conversations. The study’s 

main result is that Nordgrens model with belonging questions were favorable for the students when in 

came to analyzing use of history. This since the students in the focus groups showed a good ability to 

analyze both the local and international usage of messages, senders’ motives together with using history 

and also an understanding on how different people or decoders can react and act after they have 

acknowledged a message with help from Nordgren’s analyze questions. The model’s positive outcome is 

this study’s primary knowledge contribution since it has not been tested with an empirical approach 

before.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur årskurs nio elever analyserar hur historia idag används av 

olika personer och grupper genom internationellt och lokalt bruk av historia. Detta undersöks eftersom 

forskningsläget visar att elever i vissa fall har svårt för att analysera historiebruk. Studiens syfte 

undersökts genom två strukturerade fokusgruppsintervjuer med en intervjuguide med inspiration från 

Kenneth Nordgrens modell om hur historiebruk kan analyseras som en kommunikationskedja mellan 

avsändare, budskap och mottagare. Modellen används eftersom den dels är skapt som ett stöd för elever i 

deras analys av hur historiebruk kan ses som en kommunikation mellan avsändare, budskap och 

mottagare. Uppsatsens analytiska utgångspunkter har varit Kenneth Nordgrens begrepp: budskap, 

avsändare och mottagare samt Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi vilka har möjliggjort 

analysen och tolkningen av elevernas samtal. Studiens huvudsakliga resultat är att Nordgrens modell 

med tillhörande frågor var gynnsamma för elevernas analys av hur historia brukas. Detta eftersom 

eleverna i fokusgrupperna visade god förmåga att analysera både det internationella och lokala brukets 

budskap, avsändarnas motiv med att använda denna historia samt hur olika människor eller mottagare 

kan reagera och handla efter att de uppfattat budskapet med hjälp av Nordgrens analysfrågor. Modellens 

positiva utfall är denna studies främsta kunskapsbidrag, eftersom den inte har testats empiriskt tidigare.    
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1. Inledning 

Enligt Klas-Göran Karlsson brukar begreppet historia ha två olika betydelser. Historia kan antingen 

tolkas som det förflutna självt eller som olika omarbetningar som i ett pedagogiskt eller vetenskapligt 

syfte hjälper till att klargöra eller tolka det förflutna. Dock behöver inte den ena betydelsen uteslutna den 

andra, utan de båda kan ses som en samexistens vilket gör historia till en grundläggande förutsättning 

och aspekt för det mänskliga livet.1 

Historiebruk har under de senaste decennierna kommit att bli ett centralt begrepp inom både 

undervisning av och forskning om historia.2 Sedan 2011 finns det i ämnesplanen för historieämnet på 

grundskolan och gymnasieskolan formuleringar som syftar till elevernas utvecklande av historiebruk.3 

Detta medför att lärare i undervisningen skall belysa aspekter som gör att eleverna får en chans att 

utveckla dessa kunskaper. I kursplanen för historia på grundskolan ska elever i årskurs nio kunna ”föra 

underbyggda resonemang om hur historia används och kan användas i några olika sammanhang och för 

olika syften”4.   

Skolinspektionen kunde 2015 genom en granskning av grundskolor i Sverige visa hur skolor utövade sin 

historieundervisning. Granskningen visade att det fanns en problematik beträffande hur 

historieundervisningen behandlade aspekter angående historiebruk. Flertalet historielärare hade svårt att 

beskriva hur eleverna genom deras undervisning gavs möjlighet att utveckla förmågan att se hur historia 

används, d.v.s. historiebruk. Av granskningen framgick det även att eleverna på alla de 27 

grundskolorna som utgjorde granskningen antingen inte fick någon förutsättning, alternativt enbart små 

förutsättningar att i undervisningen få reflektera över andras eller sin egen användning av historia.5 Det 

verkar således som historiebruk i många fall anses vara en svår aspekt att applicera i 

historieundervisningen. Tidigare gjorda studier har även kunnat fastslå att elever har svårt att analysera 

hur och med vilka motiv och syften som historia brukas i nutiden.6   

Under senare tid har historia fått ett stort uppsving beträffande ett nyväckt och brett samhälleligt 

intresse. Detta har bidragit till att den historiedidaktiska forskningen i stor utsträckning har lämnat 

forskning beträffande skolan och den specifika undervisningen i historieämnet för att istället inrikta sig 

på en bredare utgångspunkt beträffande problematiken mellan samhället och historieämnet.7 Därför har 

flera forskare efterlyst historiedidaktiska klassrumsnära studier för att få en uppdaterad kunskap om 

                                                 
1 Karlsson, Klas-Göran. (2009). Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. S, 25.  
2 Karlsson, Klas-Göran. (2014). Historia, historiedidaktik och historiekulturer- teori och perspektiv. S, 70.  
3 Eliasson, Per. Alvén, Fredrik. Rosenlund, David. Rudnert, Joel & Zander, Ulf. (2012). Det är smart att använda historia i 

nya händelser-Historiebruk i skola och samhälle. S, 262.  
4 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. S, 180. 
5 Skolinspektionen. (2015). Undervisning i historia-Kvalitetsgranskning. S, 6-7, 19-20.  
6 Alvén, Fredrik. (2011). Historiemedvetande på prov-En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i 

kursplanen för historia. S, 163. 
7 Karlsson. (2009). S, 37.  
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elevers historiska lärande i dagens skola.8 Det verkar således som att det finns ett lågt intresse för att 

använda de teorier som utvecklas av den samhällsinriktade didaktikforskningen för en undersökning av 

skolan, dess elever och den aktuella historieundervisningen.9    

Med denna problematik i åtanke menar jag att det finns ett behov av att bedriva forskning som har en 

direkt koppling till undervisning i historieämnet och till historiebruk. Därför kommer denna studie att 

syfta till att undersöka hur elever analyserar och samtalar kring människors och gruppers bruk av 

historia idag. Visserligen har det bedrivits en del forskning inom historiebruksområdet men flera 

forskare menar att det i stort saknas studier som undersöker hur elever analyserar bruk av historia, samt 

hur de uppfattar och handskas med aspekter kopplade till förmågan som berör historiebruk10. Det är här 

jag hävdar att det finns en lucka inom det aktuella forskningsläget där denna tänkta studie skulle kunna 

vara ett nytt och relevant tillskott. Eftersom en problematik uppenbarligen, i vissa fall, framträder 

beträffande elevers färdigheter att analysera hur och med vilka syften och motiv som historia brukas i 

nutiden, kommer denna studie att ta inspiration från en didaktisk modell som dels är utformad för att 

vara ett stöd för elever att analysera hur historia brukas av människor i nutiden. Genom denna modell 

ska eleverna ges möjlighet att analysera hur historiebruk kan ses som en kommuniktationskejda mellan 

det sända budskapet, avsändarna och mottagarna av budskapet.11 Genom denna didaktiska modell över 

hur man kan analysera historiebruk som en kommuniktationskejda får eleverna möjlighet att diskutera 

kring brukets budskap, avsändarnas möjliga motiv med att sända detta budskap samt vilka de möjliga 

mottagarna kan vara och hur de kan tänkas reagera och handla efter att ha beskådat budskapet. Genom 

att ta inspiration från denna modell i studien är förhoppningen att eleverna ska kunna identifiera och 

analysera vilken roll och funktion historia har i dagens samhälle och hur den kan tänkas inverka på 

människors vardagliga liv, vilket är en central del för historieundervisningen i skolan12. Eftersom ingen 

tidigare forskning har påträffats där denna modell används som inspiration bidrar denna studie enbart 

genom sitt genomförande med ny kunskap.    

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur årskurs nio elever samtalar, diskuterar och analyserar 

hur historia idag används av olika personer och grupper genom internationella och lokala bruk av 

historia. För att uppfylla detta syfte kommer följande frågeställningar att nyttjas i studien:  

                                                 
8 Olofsson, Hans. (2009). Fatta historia- En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en 

högstadieklass. S, 14.   
9 Nordgren, Kenneth. (2006). Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. 

S, 49.  
10 Alvén. (2011). S, 164 & Eliasson. Alvén. Rosenlund. Rudnert. & Zander. (2012). S, 274.   
11 Nordgren, Kenneth. (2016). How to Do Things With History: Use of History as a Link Between Historical Consciousness 

and Historical Culture. S, 18.  
12 Nordgren. (2016). S, 1.  
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 Hur resonerar och analyserar eleverna om bildernas budskap? 

 Hur resonerar och analyserar eleverna om avsändarens syfte och motiv med att sända just detta 

budskap? 

 Hur resonerar och analyserar eleverna över vilka de möjliga mottagarna av avsändarnas budskap 

kan vara och hur de kan tänkas reagera och handla? 

1.2 Tidigare forskning 

I denna del kommer tidigare gjort forskning beträffande historiebruk både på ett samhälleligt- och mer 

skolnära plan att presenteras. Först presenteras flertalet större studier ur ett samhällsperspektiv 

beträffande historiebruk. Efter det presenteras även flera tidigare gjorda studier med ett mer skolnära 

perspektiv beträffande historiebruk.     

Klas-Göran Karlsson har skrivit verket Historia som vapen. I detta verk presenterar Karlsson sin första 

version av sin historiebrukstypologi, vilket sedan används för att analysera skilda aktörers bruk av 

historia i tiden kring Sovjetunionens upplösning. Typiskt för Sovjetunionen var att det ledande skiktet i 

landet brukade den typ av historia som skulle legitimera deras totala makt över folket, vilket 

kännetecknas av ett ideologiskt historiebruk. Detta ideologiska behov med att bruka historia kom dock 

under mitten av 1980-talet att övergå till ett moraliskt bruk av historien när Gorbatjov genomförde sina 

stora reformer som t.ex. Glasnostpolitiken. Denna politik med tillhörande bruk av historia skapade i 

Sovjetunionen en större yttrandefrihet hos folket. Det moraliska historiebruket yttrade sig genom 

användning av historia som kunde kritisera och användas till att anmärka tidigare övergrepp som 

kommuniststyret hade utfört på befolkningen. Behovet och syftet bakom detta historiebruk menar 

Karlsson var att Gorbatjov ville skapa en starkare samhällsmoral genom att öppna historien för offentlig 

insyn och därigenom skapa debatt.13  

Likheter kan dras till Åsa Linderborgs avhandling Socialdemokraterna skriver historia. Detta verk 

skildrar hur socialdemokraterna i Sverige under dryga ett sekel har skildrat både sin egen och Sveriges 

historia. Centralt i studien är den socialdemokratiska strävan efter makt och kampen om det allmänna 

historiemedvetandet, samt hur socialdemokratin både inom partiet och ur ett nationellt perspektiv har 

använt historia som en maktresurs för att rättfärdiga sin ideologi. Studien visar att socialdemokraterna 

inom partiet har använt historia genom historieskrivning för att stärka sin makt, hålla arbetsklassen och 

partimedlemmarna i styr samt ge stöd åt sina reformistiska tankar. Men studien visar ytterligare att 

partiet även har försökt vinna en nationell makt över historiemedvetandet genom att använda historia 

och på så sätt skapa legitimitet för sin politik. Linderborg beskriver att socialdemokraterna har drivit 

                                                 
13 Karlsson, Klas-Göran. (1999). Historia som vapen-Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995. S, 57,151-152, 

278, 286.  
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kampen om legitimitet och makt över den svenska historien genom att de har gjort anspråk på historiska 

symboler som Engelbrekt, Gustav Vasa och Karl XII. Partiet använder även historien för att framställa 

sig som finansiären för ett tryggt svenskt samhälle och de har värnat om hela nationen och alla dess 

medborgare.14 Således har även Lindeborg genom sin analys av socialdemokraternas användning av 

historia kunnat fastslå att det gjorts med motivet att stärka och legitimera sin makt inom politiken.  

Roger Johansson har skrivit avhandlingen Kampen om historien. I denna avhandling undersöker 

Johansson hur de dramatiska händelserna i Ådalen då fem demonstranter mot strejkbrytare sköts till 

döds i Lunde hamn har brukats från dagarna efter skotten fram till 1990-talet. Johanssons huvudsakliga 

resultat av avhandlingen var att händelserna i Ådalen 1931 har varit en laddad historia där många 

grupper i samhället har stridit om sin tolkning av händelsen. Händelserna i Ådalen har flertalet gånger 

efter 1931 brukats av grupper för att ställa mot nutida aspekter. Johansson beskriver dels att händelserna 

i Ådalen brukades av Socialdemokraterna i samhällsdebatten 1981 med syftet att få legitimitet för sin 

egen politik. Detta gjordes genom att den borgliga regeringen anklagades av Socialdemokraterna att de 

genom deras förda politik ökade den ekonomiska klyftan mellan svenskar genom deras 

besparingspolitik. På detta vis menade Socialdemokraterna att den borgliga regeringen förde Sverige 

mot ett nytt Ådalen. Detta är således ett exempel på hur Johansson uppfattade att politiska grupper har 

brukat händelserna i Ådalen i senare tid för att legitimera sin makt.15 Även denna avhandling visar 

exempel på hur politiska partier använder historia för att legitimera sin makt, vilket påminner om 

Karlssons och Lindeborgs slutsatser. 

Karlsson har även skrivit en vetenskaplig artikel vid namnet Förintelsen som historiekulturellt fenomen. 

I denna publikation redogör Karlsson för vanliga sätt som förintelsen idag brukas och hänvisas till 

nutiden. Karlsson beskriver att förintelsen och aspekter och begrepp som kan härledas därifrån har en 

stark ställning i dagens samhälle och historiekultur. Detta eftersom förintelsen brukas och svarar mot 

många syften och behov hos de som använder dess historia. Karlsson beskriver att han tidigare har 

kunnat dra slutsatsen att förintelsen idag kan brukas politiskt för att likställa nutida företeelser med 

aspekter från förintelsen med syftet att väcka politisk uppmärksamhet och skapa debatt. Förintelsen 

brukas även idag enligt Karlsson genom att människor använder den som historiskt referens för att 

påvisa orättvisor och våldsanvändning i nutiden.16 Även i detta fall, likt de ovan nämnda, är ett exempel 

på hur politiska partier brukar historia för att uppfylla sina motiv och syften.  

                                                 
14 Linderborg, Åsa. (2001). Socialdemokraterna skriver historia-Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000. S, 

11, 438-439, 456 
15 Johansson, Roger. (2001). Kampen om historien- Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 

1931-2000. S, 446-447, 450. 
16 Karlsson, Klas-Göran. (2005) Förintelsen som historiekulturellt fenomen- en översikt. S, 732-733.  
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Även Roy Rosenzweig och David Thelen undersöker i sin avhandling The presence of the past historias 

betydelse för människor samt hur människor brukar historia i nutiden. De undersöker det genom att 

intervjua 1500 amerikaner beträffande deras användning av historia i nutiden. Studien bekräftar att 

många amerikaner visade att den historiska kopplingen till sina fritidsintressen var viktigt. Många 

deltagare i studien ansåg även att brukandet av historia var viktig vid släktsammankomster eftersom man 

då tillsammans mindes släktens historia. Genom att minnas sin släkts historia menar många deltagare att 

historia blev en central del i deras nutida liv. Författarna menar även att det tyngsta motivet bland 

deltagarna för att bruka historia var för att besvara nutida frågor om relationer och identitet.17 

Dessa tidigare nämnda avhandlingar av Karlsson, Lindeborg, Johansson, Rosenzweig och Thelen är 

väsentliga för denna studie eftersom det är studier som analyserat hur historia brukas i samhället i olika 

kontexter. De beskriver på vilket sätt och med vilka motiv och syften som olika grupper eller individer 

har med att bruka historia i nutiden. Dessa studiers analyser över hur och med vilka motiv och syften 

som historia används kan med fördel ställas i kontrast mot de resultat som uppkommer från denna 

studies fokusgruppsintervjuer där även eleverna ska analysera hur och varför olika grupper och individer 

använder historia.     

1.2.1 Skolnära forskning beträffande historiebruk 

Kenneth Nordgren har även skrivit avhandlingen Vems är historien. En del av avhandlingen behandlar 

frågan hur historiska föreställningar påverkar tolkningar av nutiden. Frågeställningen undersöker 

Nordgren genom fokusintervjuer med gymnasieelever som har sina rötter i den assyriska/syrianska 

kristna minoritetskulturen från sydöstra Turkiet. Intervjuerna gjordes i svallvågorna efter 

terroristattackerna den 11 september 2001 och samtalen kom huvudsakligen att handla om elevernas 

tolkningar och värderingar av händelsen. Nordgren beskriver att det under fokusgrupperna framkom hur 

elevernas historiemedvetande påverkade deras värdering av det som skett och han kunde även utskilja 

olika sätt hur de brukade historia för att tolka händelser i nutiden.18 Nordgren har genom 

fokusintervjuerna noterat att eleverna dels brukade historia genom ett existentiellt bruk när de tolkade 

och värderade terrorattentatet. Elevernas existentiella historiebruk framstod som en avgörande del i 

elevernas orientering i nutiden. Eleverna skildrade och tolkade händelsen genom kollektiva identiteter 

men även genom egna, eller för dem nära, människors upplevelser, redogörelser och minnen. Nordgren 

menar även att det existentiella historiebruket var en avgörande faktor för assyriska/syriska elevernas 

identifieringsprocess i nutiden. Detta eftersom flera av eleverna förknippade terrorhändelsen 2001 med 

Seyfo som var ett folkmord, vilket utfördes på flera kristna grupper i det Osmanska riket under första 

världskriget. För flera av eleverna framstod denna historiska motsvarighet som självklar. Seyfo utgjorde 

                                                 
17 Rosenzweig, Roy & Thelen, David. (1998). The presence of the past: popular uses of history in American life. S, 177-178.  
18 Nordgren. (2006). S, 216. 
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alltså en viktig del i elevernas nutida självförståelse. Men Nordgren kunde även utskilja ett politiskt eller 

kritiskt bruk av historia med tanke på att skolans och elevernas reaktioner på händelsen startade 

konflikter. Viktigt i detta sammanhang menar Nordgren är att elevernas bruk av historia kopplat till 

tolkningen om terrorattacken varierade och svarade för att uppfylla flera olika behov.19 Denna studie blir 

viktig eftersom den visar på att bruka historia existentiellt är ett viktigt behov för människors 

identifieringsprocess i nutiden. Här kan intressanta komparationer göras till fokusgruppsdeltagarnas 

åsikter om historias betydelse för nutida identiteter.  

Per Elisson, Fredrik Alvén, David Rosenlund, Joel Rudnert och Ulf Zander har publicerad studien Det 

är smart att använda historia i nya händelser. Författarna beskriver i studien deras arbetsgång och 

slutsatser med konstruktionen av bedömningsstöd för grundskolans historieundervisning för årskurs nio. 

I deras arbete beskrivs ett prov de konstruerat för att testa elevernas analysförmåga att förstå hur och 

varför förintelsens folkmord idag används på olika sätt. Dels skulle eleverna med hjälp av en affisch 

beträffande demostation den nionde november 2010 på årsdagen av kristallnatten analysera bruket av 

kristallnatten och resonera varför det demonstreras just denna dag. Provet bestod även av en del som 

utgjordes av en kampanj i Danmark mot rökförbudet på offentliga miljöer 2008. Artisten Kim Larsen 

bedrev då en stor kampanj mot förbudet genom att sätta upp affischer med kopplingar till skylten som 

mötte fångarna som, när det begav sig, kom till Auschwitz.20 Slutsatsen som forskarna gjorde av deras 

arbete genom nyttjandet av detta prov var att eleverna inte uppfattade historiebruk som ett främmande 

synsätt till historia, utan för eleverna var användningen av historia på varierande sätt en naturlig aspekt. 

Eleverna kunde analysera och identifiera hur historia användes samt resonera kring avsändarens syfte 

med bruket. Av provet kunde forskarna även utläsa att eleverna kunde se hur olika bilder av historien 

bidrar till olika föreställningar i nuet vilket har konsekvenser för framtiden. Författarna har alltså en 

positiv bild över elevers förmåga att analysera hur historia används eller brukas.21    

Fredrik Alvén har skrivit avhandlingen Historiemedvetande på prov. Ett delkapitel i hans avhandling rör 

historiebruk och grundskoleelevers analys av hur historia idag brukas av olika aktörer. Frågan som 

eleverna sedan skulle resonera kring var varför de trodde att högerextrema grupper hyllade Karl XII på 

dennes dödsdag. De skulle även resonera kring om de ansåg att det var ett bra bruk av historia eller ej. 

Alvén såg i sin studie tydliga brister beträffande många av elevernas förmåga att analysera hur och med 

vilket motiv historia används av olika aktörer, vilket var något som inte framkom av Eliassons m.fl. 

studie. Han beskriver att eleverna hade problem med att förflytta sig mellan olika tidslager och att kunna 

skilja på den faktiska historien som används och hur den faktiskt brukas i en senare tid. Ett exempel på 

detta var att sätta in Karl XII i nutiden och i de högerextremas agenda och göra honom till rasist, på så 

                                                 
19 Nordgren. (2006). S, 217.  
20 Eliasson, Alvén, Rosenlund, Rudnert, & Zander. (2012). S, 257, 267-268.  
21 Eliasson, Alvén, Rosenlund, Rudnert, & Zander. (2012). S, 267, 272, 276.  
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vis blir hyllandet logiskt enligt eleverna. Problemet enligt Alvén var att eleverna i analysen missade att 

ta hänsyn till brukarnas syfte med användningen av historia och vilka behov hos de som bruket av denna 

historia svarade mot. Det var även många elever som utryckte att de inte förstod denna uppgift, vilket 

Alvén menar bekräftar bilden av att eleverna hade problem att analysera hur historia brukas av olika 

aktörer.22 Genom sin undersökning beskriver Alvén slutsatser som tydligt skiljer sig åt från Eliassons 

m.fl. forskningsresultat. Detta eftersom Alvén beskriver en problematik beträffande många av elevernas 

analyser av hur historia brukas av olika aktörer vilket är slutsatser som inte uppkom i Eliassons m.fl. 

studie.  

Hans Olofsson har skrivit avhandlingen Fatta historia. Olofsson vill i sin studie undersöka och belysa 

det historiebruk som kommer till utryck i historieundervisningen i en klass i årskurs nio. Olofsson kunde 

fastslå att historieundervisning kopplat historiebruk är en svår och komplicerad process. Trots dessa 

svårigheter har han genom sitt arbete kunnat se att eleverna och läraren tillsammans skapade en 

sammanlänkning mellan nutiden, historien och framtiden i undervisningen. Dock beskriver Olofsson sig 

kunna utläsa, genom elevernas essäskrivningar som utgjorde en del av studien, att eleverna i vissa fall 

brukade historia på ett sådant sätt att de överbetonade likheterna mellan aktörerna i det förflutna och 

nutiden och att de inte la någon större vikt vid de faktiska skillnaderna mellan aktörerna. Denna slutsats 

drar Olofsson genom att analysera hur eleverna jämför Sverigedemokraternas framväxt bland det 

svenska folket under 2009 och det nazistiska och fascistiska rörelsernas tillväxt under mellankrigstiden. 

Då överbetonade enligt Olofsson många elever likheterna mellan det förflutna och nutiden genom sitt 

bruk av historien. Detta bruk av historia menar Olofsson i viss mån överensstämmer med det breda 

samhälleliga historiebruket under 2009 där Sverigedemokrater likställs med nazister.23 Olofsson 

beskriver även likt Alvén att det finns vissa problematiska aspekter beträffande elevers förmåga kopplat 

till historiebruk. Skillnaderna mellan studierna är dock att eleverna i Olofssons fall är brukarna av 

historien.  

Sammantaget blir Eliasson m.fl., Alvéns samt Olofssons studier av vikt till denna studie eftersom de 

redogör för elevers förmåga att analysera och bruka historia, vilket kan ställas i perspektiv till denna 

studies resultat. I Alvén och Olofssons studier beskrivs även en problematik kring elevernas förmåga 

kopplad till historiebruk, vilket är en av inspirationskällorna till att denna studie genomförs.     

Nordgren har även skrivit artikeln How to Do Things With History. I denna artikel beskriver Nordgren 

hur historiebruk kan behandlas som ett analytiskt och pedagogiskt koncept. Han presenterar även 

historiebruk som en kommuniktationskejda där aktörerna med hjälp av bruket medlar mellan sitt 

                                                 
22 Alvén. (2011). S, 155-156, 160-161, 163.   
23 Olofsson, Hans. (2009). S, 11, 21, 219-224.  
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historiemedvetande och den omgivande historiekulturen och brukar historia för att tillgodose sina 

nuvarande behov och syften för att påverka framtiden. I artikeln vill han även förklara hur historiebruk 

är användbart för undervisning i historieämnet och hur det kan brukas som ett analysverktyg. Nordgren 

presenterar i artikeln en modell för hur man kan analysera historiebruk som en kommuniktationskejda 

mellan avsändare, budskap och mottagare av ett historiebruk genom en matris med analytiska frågor i 

fyra nivåer. Den är således ett stöd för att beskriva historiebruk som en kommuniktationskejda vilket kan 

förstås och analyseras på flera nivåer. Modellen är anpassad för att ge stöd åt lärare i undervisning i 

historia samt att de ska kunna använda den i undervisningen. Men den är även skapad som ett stöd för att 

elever ska kunna upptäcka och analysera hur dem och andra människor i samhället brukar historia.24  

Den första nivån utgår ifrån att identifiera det budskap som bruket förmedlar samt vilka avsändarna och 

mottagarna kan vara. Den andra nivån i modellen syftar till att analysera och tolka budskapets direkta 

och indirekta mening, vad det egentligen är som avsändaren utrycker och hur kan mottagaren tänkas 

reagera. Den tredje nivån syftar till att tolka hur budskapet är förpackat och hur det förflutna relateras till 

nutiden och framtiden. I detta läge görs även en tolkning av avsändaren. Försöker denna förklara något, 

skapa anknytning eller påverka något samt vilka kan tänkas inkluderas eller exkluderas av budskapet. I 

den tredje nivån tolkas det om mottagarens förståelse eller identitet påverkas av budskapet och om 

mottagaren utför någon handling. Slutligen handlar den fjärde nivån i modellen om att tolka 

interaktionen mellan mottagare och avsändare. Vilken reaktion utrycker mottagaren på avsändarens 

budskap samt hur reagerar avsändaren på mottagarens reaktioner. Nyttjandet av denna modell för att 

analysera ett bruk av historia kan dock variera mellan olika situationer enligt Nordgren. I vissa fall kan 

det vara aktuellt att endast analysera ett bruk utifrån ett eller möjligen två av analytiska nivåerna i 

modellen, detta istället för att analysen ska omfatta hela modellen. Vikten av denna modell för 

undervisning och elevers möjlighet att analysera hur historia används och hur dess roll i samhället ser 

Nordgren som en viktig aspekt för elevers historieundervisning. Att elever får arbeta kring historiebruk 

utvecklar deras innehållskunskap och förmåga till historiskt tänkande. Att som lärare ge eleverna 

möjlighet att få identifiera och analysera historiens roll och funktion i samhället idag genom dess olika 

bruk framställer Nordgren som en central aspekt för historieundervisningen. Det möjliggör för att 

integrera elevernas vardagliga liv utanför skolan i undervisningen.25  

Sammantaget bör det sägas att det finns en del forskning som berör både samhälleligt och till viss del 

även elevers förmåga att bruka och analysera hur historia används. Det visar sig dock genom 

forskningsläget att elever i vissa fall har svårt att analysera hur historia brukas. Därför bör denna studie 

kunna vara ett tillskott eftersom den tar inspiration från Nordgrens modell över frågor som kan vara till 

                                                 
24 Nordgren. (2016). S, 1-2, 17-18. 
25 Nordgren. (2016). S, 1-2, 16-19.  
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stöd för elever när de analyserar hur och med vilka motiv som historia brukas i nutiden. Detta eftersom 

inspiration har tagits från frågorna som ingår i de analytiska nivåerna i modellen. Denna inspiration har 

sedan varit till hjälp när intervjuguidens frågor skulle författas. Detta blir senare frågor som ställs till 

eleverna i fokusgrupperna när de analyserar bilderna över internationell och lokal användning av 

historia. Tanken är att frågorna från Nordgrens modell över hur historia kan ses som en 

kommuniktationskejda ska fungera som ett stöd i elevernas analys.   

1.3 Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie har en historiedidaktiskt utgångpunkt och i den teoretiska utgångspunkten blir historiebruk 

således dess mest centrala aspekt. Denna teoretiska utgångspunkt kommer i studien att användas för att 

tydliggöra, nyansera och problematisera undersökningens resultat. Detta möjliggör att ställa studiens 

resultat mot andra tidigare gjorda studier som även de utgår från likande tolkningar av historiebruk som 

görs nedan. 

Inledningsvis kommer kopplingen mellan historiebruk, historiemedvetande och historiekultur att 

beskrivas. Nordgren tolkar begreppet historiemedvetande som: ”tolkningar av det förflutna, förståelsen 

av samtiden och förväntningarna på framtiden ömsesidigt påverkar varandra”26. Klart står alltså att 

historiemedvetande är en förmåga att på olika sätt använda dåtiden för att skapa förståelse av nutiden 

och perspektiv på framtiden. Både Nordgren och Karlsson menar att ett historiemedvetande fordrar en 

historiekultur, d.v.s. ett kommunikativt sammanhang.27 Karlsson beskriver att det är i historiekulturen 

som en människas historiemedvetande kommer till uttryck. Historiekulturen är den plats i ett samhälle 

där historia eller det förflutna delges eller bedöms. Denna historia sprids sedan ut i samhället där den 

lärs- eller på något sätt ställs ut.28 Även historiebruk är nära sammankopplat till en individs 

historiemedvetande och den omgivande historiekulturen enligt Nordgren och Karlsson. Detta eftersom 

de menar att historien görs aktiv genom historiemedvetandet och yttrar sig på den historiekulturella 

arenan och kan således analyseras genom historiebruk, vilket syftar till att människor brukar något från 

det förflutna för att nå vissa mål, behov eller syften.29  

Pionjären inom historiebruksforskningen brukar anses vara den tyska filosofen Friedrich Nietzsche. 

Nietzsche skrev redan på 1870-talet verket Om historiens nytta och skada för livet där han introducerar 

tre olika sätt för människor att aktivt bruka historia i livets tjänst. Nietzsche lanserar dessa tre olika 

historiebruk eftersom han menar att människor beroende på livssituation har olika behov av att bruka 

historia. Han beskriver att den arbetsamma och kämpande människan behöver en typ av historia medan 

den bevarande och lidande människan behöver ett andra och tredje behov att bruka historia. Utifrån 

                                                 
26 Nordgren. (2006). S, 213. 
27 Nordgren. (2006). S, 19. Karlsson. (2014). S, 65-66. 
28 Karlsson. (2014). S, 65-66. 
29 Nordgren. (2006). S, 19-20. Karlsson. (2014). S, 70-71. 
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dessa funktionella behov och bruk av historien har Nietzsche introducerat att det monumentalistiska 

brukets behov av historia utgörs av inspiration och tröst, det kritiska brukets behov utgörs av en vilja att 

bli av med den historiska bördan och att skapa ett nytt förflutet för att visa hur det borde ha varit. Det 

sista historiebruket som Nietzsche introducerar är det antikvaristiska brukets behov vilket utgörs av en 

vilja att bevara det gamla och därigenom skapa trygghet eller förändring.30  

Karlsson beskriver en utvecklad typologi över olika slags historiebruk som förekommer i olika 

samhällen och som påverkar människor i olika hög grad. Han menar att Nietzsches tre tolkningar av 

historiebruk inte längre är tillräckliga och att vi i 2000-talet behöver en utvecklad typologi. I sin typologi 

redogör Karlsson för det vetenskapliga, existentiella, moraliska, ideologiska, politisk-pedagogiska, 

kommersiella och icke-bruken av historia. Det existentiella bruket av historia utgörs av ett behov att 

minnas eller glömma, något som berör alla människor och har funktionen att skapa förankring och 

orientering i ett samhälle. Karlssons moraliska bruk präglas av ett behov att återupptäcka. Brukarna är 

välutbildade eller medlemmar i det intellektuella skiktet i samhället och dess funktion är rehabilitering, 

återuppbyggnad och försoning. Det ideologiska bruket av historia utgörs av ett behov att uppfinna och 

konstruera och används främst av politiska eliter och intellektuella i funktionen att skapa en legitimering 

och rationalisering. Behovet med bruket är här att använda historien på ett sådant sätt att det legitimerar 

de politiska eliternas idéer, tankar och handlingar. Karlsson beskriver även det politiskt-pedagogiska 

bruket av historia. Detta historiebruk nyttjas av politiska eliter samt pedagoger vars behov är att 

illustrera, offentliggöra och debattera. Syftet för det politiskt-pedagogiska bruket kan dels vara att i 

politiken ställa aktuella frågor i nutiden och dra direkta jämförelser med händelser i historien, men det 

kan även vara att i pedagogiska sammanhang ställa företeelser i nutiden i jämförelse med historien. 

Karlsson menar att en problematik med denna typ av historiebruk är att jämförelsen mellan historien och 

nutiden oftast görs på ett förenklat och oproblematiskt sätt.31  

Karlsson menar att han inte, genom sin typologi, gör anspråk på någon fullständighet. Men han menar 

att den ändå ger en god illustration för hur historia brukas på olika sätt, vilka brukarna är och vad de har 

för syfte. Typologin menar han kan bidra till att förklara att allt bruk av historia handlar om människors 

sökande efter ett meningsfullt sammanhang i livet, men att detta bruk kan arta sig på flera sätt.32 

Karlssons och även i viss mån Nietzsches historiebrukstypologier är betydelsefulla för denna 

föreliggande studie eftersom de används som ett analysverktyg till studiens analys av 

fokusgruppsintervjuerna. Denna analys av fokusgruppsintervjuernas samtal kommer ta spjärn mot 

Karlssons olika historiebruk och använda dem för att nyansera elevernas åsikter över de typer av bruk av 

historien vilka eleverna menar förekommer i de internationella och lokala bilderna där historia används. 

                                                 
30 Nietzsche, Friedrich. (1998). Om historiens nytta och skada. S 5-19. 
31 Karlsson, Klas-Göran. (2009). S, 59-68.  
32 Karlsson. (2009). S, 58-59.  
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Karlssons typologi blir således ett viktigt analytiskt verktyg både över respondenternas analyser 

bildernas budskap men även för avsändarnas motiv och syfte med användningen av historia.  

1.4 Metod 

Eftersom syftet med den här studien har varit att undersöka hur årskurs nio elever samtalar, diskuterar 

och argumenterar över hur historia idag används samt deras åsikter och uppfattningar om hur detta 

framställs genom bilder har denna studie en tydlig kvalitativ utgångspunkt. Detta med tanke på att Alan 

Bryman definierar kvalitativ forskning som en tradition vilket lägger vikt vid hur respondenterna i 

studier uppfattar och tolkar olika aspekter i deras livsvärld. Kvalitativ forskning syftar även till att lägga 

fokus på åsikter och samtal vid insamling av data och vid den senare analysen av densamma. Detta till 

skillnad från en kvantitativ forskningsstudie som istället lägger tydlig vikt vid kvantifiering av data 

under både insamlingsskedet och den senare analysen av data och det empiriska materialet.33  

För datainsamling till denna studie har två strukturerade fokusgruppsintervjuer nyttjats som 

undersökningsmetod. Victoria Wibeck beskriver att fokusgruppsintervjuer är en form av gruppintervjuer 

vilket möjliggör insamling av data kring ett visst bestämt ämne genom interaktion inom gruppen. 

Fokusgrupper är en gynnsam metod för datainsamling om forskaren söker efter respondenternas åsikter, 

uppfattningar eller argumentationer kring ett visst ämne. Fokusgrupper möjliggör således att få en ökad 

förståelse för hur kunskaper och idéer framträder och utvecklas i en gruppkonstellation i en viss kulturell 

kontext.34 Dessa följder av nyttjandet av fokusgruppsintervjuer var starka bidragande orsaker till att 

metoden valdes som datainsamlingsmetod till denna studie. Detta eftersom metoden enligt mig 

möjliggjorde att besvara föreliggande studies formulerade syfte. 

Ytterligare en anledning till varför fokusgruppsintervjuer valdes istället för till exempel en kvantitativ 

undersökningsmetod var främst den kunskap som fokusgrupper frambringade om respondenterna. En 

anledning var även att metoden tidigare har använts för att belysa elevers förmåga kopplat till 

historiebruk35. Genom fokusgrupper kunde studien på djupet undersöka några få deltagares förmåga att 

samtala och analysera kring hur historia idag kan brukas. Hade en kvantitativ undersökningsmetod som 

enkäter använts hade istället bred kunskap framkommit om en större population, dock hade inte samma 

djupa kunskap genererats. Dessa skillnader belyser även Wibeck.36 Detta medför att denna studies 

resultat inte gör anspråk på att dra stora statistiska generaliseringar om alla svenska årskurs nio elevers 

förmåga att analysera hur historia används idag genom denna fokusgruppsstudie, vilket hade kunnat vara 

möjligt om en stor enkätstudie gjorts. Studien kommer främst att kunna uttala sig om de två undersökta 

                                                 
33 Bryman. Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. S, 40-41. 
34 Wibeck. Victoria. (2000). Fokusgrupper- Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. S, 20-23.  
35 Se Nordgren. (2006).  
36 Wibeck. (2000). S, 124. 
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grupperna. Även Wibeck ser dessa begränsningar beträffande generaliserbarheten i 

fokusgruppsintervjuer.37 

De två fokusgruppsintervjuerna i denna studie var strukturerade till sin utformning. Dessa 

gruppintervjuer kännetecknades således av att jag i min roll som moderator under diskussionerna i viss 

mån styrde samtalet genom att i viss utsträckning kontrollera vilka ämnen och frågor som diskuterades i 

samtalen. Men den strukturerade utformningen av fokusgrupperna kännetecknades även av att jag som 

moderator i viss mån kontrollerade samspelet mellan respondenterna så att alla respondenterna tilläts 

delta lika aktivt.38 Det finns både möjligheter och risker med nyttjandet av strukturerade 

fokusgruppsintervjuer. En möjlig risk med allt för stark strukturering kan vara att det i viss mån hämmar 

samtalet bland respondenterna genom att moderatorns egna föreställningar och kunskap överförs till 

respondenterna. Då riskerar den data som samlas in endast motsvara moderatorns redan existerande 

föreställningar.39 Det finns även stora fördelar med att använda strukturerade fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. En styrka är dels att det möjliggjorde att säkerställa att de på förhand bestämda 

ämnesaspekterna och frågeställningarna täcktes under samtalens gång genom att vilka frågor som 

diskuterades under samtalet i viss utsträckning styrdes. De strukturerade fokusgruppernas utformning 

utgjorde även potentialen att vid tillfällen när respondenterna kom alltför långt bort från ämnet att åter 

föra diskussionen till ämnen som var av högre relevans för studien.40 Slutligen har ytterligare en fördel 

uppmärksammats med att det i studien användes strukturerade fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Utformningen av samtalen gjorde att det kunde säkerställas att samtliga 

respondenter kom till tals under samtalen genom att jag som moderator kunde fördela ordet till dem som 

inte tog lika stor plats i samtalen. Denna aspekt ser även Wibeck som en stor fördel med strukturerade 

fokusgrupper.41  

1.5 Urval  

Urvalet av deltagare till studien har bestått av elever i årskurs nio från två olika skolor i mellersta 

Sverige. För att rekrytera respondenter till Fokusgrupp 1 använde forskaren sitt egna kontaktnät. 

Rekryteringen startades genom att kontakt togs med en verksam lärare som undervisar historia i årskurs 

nio för att se om denne hade några elever som kunde tänka sig att vara med i denna studie. Även David 

Morgan ser denna typ av rekryteringsprocess där forskarens egna kontaktnät införlivas som gynnsam.42 

Till den andra fokusgruppsintervjun rekryterades respondenterna via ett snöbollsurval.43 Snöbollsurvalet 

                                                 
37 Wibeck. (2000). S, 123.  
38 Wibeck. (2000). S, 45. 
39 Wibeck. (2000). S, 45. 
40 Wibeck. (2000). S, 45-46. 
41 Wibeck. (2000). S, 45-47.  
42 Morgan, David. (1998). Planning Focus Groups. S, 89. 
43 Morgan. (1998). S, 89. 
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till den andra fokusgruppsintervjun yttrade sig så att den verksamma lärare som möjliggjorde den första 

fokusgruppen gav tips på andra verksamma lärare som undervisar årskurs nio elever i historia. Dessa 

kontaktades sedan vilket bidrog till att den andra fokusgruppsintervjun till denna studie kunde bokas.  

I studien har två homogena grupper beträffande ålder och likande bakgrund kopplat till utbildning 

utgjort kriterierna för urvalet av respondenter. Detta har valts eftersom det ökade chansen för ett givande 

samtal då deltagarna hade lika förutsättningar och erfarenheter av det som skulle diskuteras. 

Förhoppningen med homogena fokusgrupper var även att det skulle uppstå ett samförstånd mellan 

deltagarna vilket borde bidra till ett ökat utbyte av information under samtalen. Även Wibeck benämner 

dessa fördelar med homogena fokusgrupper.44  

I denna studie utgjordes Fokusgrupp 1 av fem- och Fokusgrupp 2 av sex respondenter. Beträffande 

fokusintervjuernas gruppstorlek har hänsyn tagits till Wibecks åsikter kring hur många deltagare en 

fokusgruppsintervju bör ha. Hon menar att det är viktigt att en fokusgrupp inte har för många deltagare, 

utan förespråkar att en fokusgrupp inte bör ha fler än sex deltagare och inte färre än fyra. Om gruppen 

blir mer än sex personer finns en risk att det bildas smågrupper inom den stora gruppen som endast 

pratar med varandra vilket gör att reserverade personer inte tar plats i samtalet. Wibeck menar även att 

det finns risker med fokusgrupper där deltagarantalet är för lågt, det vill säga färre än fyra stycken. I en 

fokusgrupp om tre finns det inbyggda spänningar som man som forskare bör undvika. En risk är att en 

person känner sig utanför i samtalet eller väljer att spela ut de andra två mot varandra. Det kan också 

förefalla sig så att en person får rollen som medlare mellan de övriga två deltagarna.45 Wibecks 

argument har jag haft i beaktning, därför utgjordes Fokusgrupp 1 av fem- och Fokusgrupp 2 av sex 

respondenter. 

Ytterligare ett ställningstagande som har gjorts var att nyttjandet av befintliga grupper skulle utgöra 

elevklientelet till båda fokusgrupperna. Detta eftersom eleverna i varje fokusgrupp vanligtvis gick i 

samma klass. Användning av existerande grupper valdes för att minska risken för osäkerhet och rädsla 

för att tala inför de andra gruppmedlemmarna. Detta eftersom en farhåga fanns att deltagarna i en 

fokusgrupp bestående av främlingar skulle bidra till att blyga och reserverade personer skulle bli ännu 

mer tystlåtna. Likadant riskerade starka personers framtoning att ytterligare förstärkas om deltagarna var 

främlingar för varandra. Detta är argumenten för att befintliga grupper utgjorde fokusgrupperna, 

argument som även Wibeck benämner. Dock menar Wibeck även att det finns möjliga risker med 

nyttjandet av redan existerande grupper. Men hon beskriver även att dessa risker kan minimeras genom 

att moderatorn är medveten om deras möjliga inverkan på samtalet. En sådan risk med användning av 

redan existerande grupper i fokusgruppssamtal kan vara att deltagarna inom gruppen ser vissa aspekter 

                                                 
44 Wibeck. (2000). S, 28, 51. 
45 Wibeck. (2000). S, 50-52. 
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som självklara vilket gör att de inte lyfts i samtalet. En annan risk kan vara att deltagarna refererar till 

förhållanden som enbart gruppen känner till, vilket försvårar för forskaren att sedan analysera samtalet.46 

Trots dessa möjliga risker har ändå ställningstagandet tagits att i denna studie använda redan befintliga 

grupper i båda fokusgruppsintervjuerna. Detta eftersom jag ansåg att fördelarna övervägde de möjliga 

riskerna som enbart genom medvetenheten kring dess existens kunde minimeras.  I det förberedande 

arbetet med fokusgruppsintervjuerna skapades även en intervjuguide som stöd till 

gruppintervjutillfällena.47 

1.6 Intervjuguide  

Denna intervjuguide har skapats med tydlig inspiration från Richard Kruegers modell över hur en 

strukturerat intervjuguide för fokusgrupper bör se ut och innehöll således flera typer av frågor. Dessa 

olika typer av frågor var öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt 

avslutande frågor.48 Den typ av frågor som inledde båda fokusgruppsintervjuerna utgjordes av 

öppningsfrågorna. Syftet med dessa frågor var att respondenterna skulle känna sig bekväma i varandras 

närvaro och att alla deltagare tidigt skulle uppmuntras till att delta i samtalet. Efter det behandlades 

introduktionsfrågorna. Dessa frågor syftade dels till att introducera det ämne som respondenterna skulle 

diskutera under fokusgruppsamtalets gång. Genom dessa frågor fick även respondenterna möjlighet att 

börja reflektera över sina egna erfarenheter kopplat till det ämne som intervjun skulle behandla. Sedan 

övergick samtalet till att behandla intervjuguidens övergångsfrågor. Tanken med dessa övergångsfrågor 

var att respondenterna skulle få möjligheten att se samtalets ämne ur ett bredare perspektiv samt få 

chansen att fundera kring hur andra kan tänkas se och använda historia i nutiden.49 Dessa inledande 

typer av frågor användes för att eleverna skulle komma igång och börja fundera i termer kring om deras 

egen och andras relation till historia. Syftet med frågorna var även att eleverna skulle börja tänka kring 

hur de själva och andra använde historia och med vilka motiv och syften, vilket återknöt till det som 

eleverna sedan skulle undersöka i bilderna.   

Efter detta övergick fokusgruppsamtalen till intervjuguidens nyckelfrågor. Dessa frågor var de viktigaste 

och mest centrala frågorna för den efterkommande analysen eftersom de var direkt kopplade till studiens 

syfte och frågeställningar. Nyckelfrågorna upptog mycket tid av fokusgruppsintervjuerna och påbörjades 

när cirka en tredjedel av samtalets tänka tid hade fortlöpt.50 När nyckelfrågorna behandlades tilldelades 

respondenterna stimulusmaterialet vilka de skulle analysera och resonera kring samt diskutera hur 

historia användes i nutiden av människor för olika syften och motiv. Detta stimulusmaterial kom i varje 

fokusgrupp att bestå av två bilder, en med internationell och en med lokal användning av historia. 

                                                 
46 Wibeck. (2000). S, 52-53. 
47 Se bilaga 1.  
48 Krueger, Richard, A. (1998). Focus Group kit. Vol. 3: Developing Questions for Focus Groups. S, 21-22. 
49 Krueger. (1998). S, 23-25. 
50 Krueger. (1998). S, 25-26. 
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Wibeck beskriver att det finns stora fördelar att i fokusgruppsintervjuer använda stimulusmaterial likt 

bilder. Hon menar att bilder berikar diskussionen. Stimulusbilderna var utformade på ett sådant sätt att 

de skulle frambringa frågor och diskussion snarare än att förse respondenterna med ren och skär fakta.51 

Till dessa stimulusbilder kom sedan nyckelfrågorna att relateras till. I konstruktionen av nyckelfrågorna 

till båda fokusgrupperna har stark inspiration tagits från Nordgrens modell över vilka frågor som är 

lämpliga att ställa för att analysera hur historia brukas genom kommunikation mellan avsändare, 

budskap och mottagare.52 Efter nyckelfrågorna avslutades fokusgrupperna med de avslutande frågorna. 

Dessa frågor syftade till att respondenterna skulle få tillfället att reflektera kring det som sagts under 

samtalen. Här gjorde moderatorn en kort sammanfattning gällande vad som uppkommit under samtalen 

kring nyckelfrågorna och vilka slutsatser som framkom genom diskussionen av dessa. I de avslutande 

frågorna ställdes slutfrågan som säkrade att alla respondenter fick möjligheten att tillägga om de hade 

några ytterligare synpunkter kring samtalet.53  

1.7 Genomförande 

Genomförandet av denna studies båda fokusgruppsintervjuer ägde rum på de deltagande elevernas 

respektive skolor i mindre studierum kring ett runt bord. Båda fokusgruppsintervjuerna genomfördes 

under en tidsram av 60 minuter. Valet av denna plats togs eftersom det ökade chansen att skapa goda 

förutsättningar och ett givande och berikande samtal i en miljö som eleverna väl kände till.54. 

Anledningen till att fokusgrupperna fortlöpte i ett mindre studierum kring ett runt bord var att det 

upplevdes fördelaktigt eftersom samtalen då blev intensiva och intima. Detta eftersom alla då såg 

varandra, vilket inverkade positivt på respondenternas interaktionsmönster i samtalet och ökade 

respondenternas deltagande.55  

Inför fokusgruppssamtalen infann jag mig i god tid före starten på plats för att förbereda rummet, 

möblemanget och inspelningsutrustningen. Valet av att ta ljudinspelningar från samtalen gjordes 

eftersom det förevigade samtalen vilket var till stor nytta inför efterarbetet med transkribering och analys 

av intervjuerna. Det möjliggjorde att intervjuerna kunde lyssnas igenom flera gånger i transkriberings- 

analysfasen. Vid en första tanke kan det antas vara ett störande moment att som deltagare bli inspelad 

under ett samtal. Men Wibeck menar att man som deltagare allt som oftast tänker bort inspelningen och 

ändå talar fritt till skillnad mot om man istället valt att spela in fokusgrupperna med videokamera.56 Det 

fanns under fokusgrupperna heller inga indikationer på att inspelningen störde samtalen.   

                                                 
51 Wibeck. (2000). S, 66-67.   
52 Nordgren. (2016). S, 17. 
53 Krueger. (1998). S, 26-28. 
54 Wibeck. (2000). S, 31. 
55 Wibeck. (2000). S, 31-33. 
56 Wibeck. (2000). S, 79. 
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I fokusgrupperna var det upp till mig som moderator att skapa en trevlig och avslappnad stämning i 

grupperna. Därför inleddes samtalet med några minuters småprat. I samband med detta presenterades 

även denna undersökning, vad det hade för syfte och varför eleverna valts ut som respondenter samt 

vilka etiska förhållningssätt som arbetet med denna studie är uppbyggd kring. I det inledande samtalet 

tydliggjordes även att moderatorn inte är ute efter rätt eller felaktiga svar och åsikter kring det ämne som 

ska diskuteras, utan att alla tankar, åsikter eller värderingar som respondenterna hade kring ämnet var 

intressant för studien. Allt detta gjordes för att skapa en god atmosfär i grupperna samt att de skulle 

känna till premisserna för deltagandet. Slutligen beskrevs inledningsvis moderatorns roll i samtalen 

eftersom Wibeck ser det som centralt att deltagarna vet moderatorns roll.57 Då beskrevs det att 

moderatorns roll under samtalen skulle vara att lyssna samt föra in nya frågor i samtalet för att föra det 

framåt. Det poängterades även i detta läge att moderatorn inte var någon expert på ämnet som skulle 

diskuteras. Vidare har jag i min roll som moderator under båda fokusgrupperna hela tiden strävat efter 

att vara opartisk i elevernas samtal om inte ta ställning eller bekräfta deras uttalanden eller ställa ledande 

frågor. Detta har gjorts för att undvika att påverka deltagarnas diskussioner och uppfattningar om de 

ämnen som diskuteras. Detta val ser Wibeck som central förmåga hos moderatorn i en fokusgrupp.58 

Under fokusgrupperna har vidare moderotorns roll varit att vid behov fördela ordet mellan deltagarna så 

alla kom till tals. Detta gjordes för att även de deltagare som inte tog ordet frivilligt skulle få ta plats och 

föra fram sina åsikter.59  

För att undersöka studiens syfte har eleverna i fokusgrupperna samtalat och analyserat hur olika personer 

och grupper ur ett internationellt och lokalt perspektiv idag använder historia genom att beskåda bilder 

med internationell och lokal användning av historia. Således har fokusgrupperna handlat om att 

respondenterna skulle samtala kring i förväg utvalda bilder.60 Bilderna som använts i studien var valda 

för att de skulle väcka frågor och inte förmedla färdiga svar. På så sätt menar Wibeck att bilder eller 

stimulusmaterial berikar och lyfter en fokusgruppsdiskussion.61 Under båda fokusgrupperna diskuterade 

respondenterna kring bilderna och moderatorn hade frågor i sin formulerade intervjuguide som var 

direkt kopplade till bilderna vilka ställdes till grupperna. För att ytterligare möjliggöra att 

stimulusmaterialet till fokusgruppsintervjuerna skulle inverka positivt på samtalen fick respondenterna ta 

del av bilderna redan innan själva fokusgruppsintervjuerna. Detta bidrog till att respondenterna i förväg 

kunde ta ställning och fundera över bilderna. Under båda fokusgrupperna spelades således samtalet in 

via en laptop och korta anteckningar från moderatorn togs beträffande elevernas samtal om 

stimulusmaterialet.     

                                                 
57 Wibeck. (2000). S, 30.  
58 Wibeck. (2000). S, 72.  
59 Wibeck. (2000). S, 28-30. 
60 Se bilaga 2,3 och 4.  
61 Wibeck. (2000). S, 66. 
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1.8 Databearbetning och analytiska utgångspunkter 

I direkt anslutning till båda fokusgruppsintervjuerna genomfördes efterarbetet beträffande 

sammanställningen och transkriberingen av det de ljudinspelade materialet samt moderatorns egna 

anteckningar från samtalen. Den direkta transkriptionen gjordes eftersom moderatorn hade större 

möjlighet att komma ihåg viktiga detaljer från samtalen samt tydligare komma ihåg varje deltagares röst. 

Transkriptionen har även genomförts av moderatorn själv i denna studie. Detta eftersom när moderatorn 

transkriberade samtalen kunde denne redan börja fundera över hur analysen skulle kunna utarbetas. 

Ytterligare en fördel var att moderatorn själv mötte deltagarna under fokusgrupperna vilket medförde att 

denne lättare kunde särskilja de olika rösterna på de inspelade ljudfilerna. Dessa fördelar beskriver även 

Wibeck. Dock höjer Wibeck ett varningens finger genom att påminna om att de primära källorna i en 

fokusgruppsstudie inte är transkriptionerna utan de inspelade ljudfilerna.62 Därför har i denna studie 

flertalet gånger återvänts till det inspelade materialet för att under både transkriptions- och analysfasen 

säkerställa att viktiga aspekter i samtalen inte misstolkats. Transkriberingen av båda fokusgrupperna 

gick till så att det ljudinspelade materialet lyssnades igenom och skrevs ned i separata Wordfiler. 

Transkriberingsmaterialet har tillkommit genom ordagranna nedskrivningar av intervjuerna ut efter 

intervjuguidens utformning och samtalens förlopp. 

Efter arbetet med att transkribera fokusgrupperna var över startade analysen av dessa transkriptioner. 

Arbetet med analysen av fokusgruppsintervjuer utgjordes av att koda transkriptionerna, dela upp 

transkriptionerna i flera mindre enheter och sedan söka efter mönster, teman och avvikelser i samtalet 

och mellan flera samtal. Således har tolkningen av transkriberingarna utgått från en innehållsanalys.63 

Denna analys har dels genomförts med Nordgrens modell över hur historiebruk kan ses som en 

kommuniktationskejda mellan avsändare, budskap och mottagare som analytiskt utgångspunkt. Denna 

modell har varit behjälplig i analysen eftersom elevernas samtal om bilderna har kodats och delats in i 

mindre enheter när de samtalade om bildernas budskap, avsändarens syfte och motiv med budskapet 

samt hur mottagare av budskapet kunde reagera och handla. På så sätt har en framställning skapats vilket 

möjliggjort att koppla resultaten till studiens frågeställningar, vilka utgör de olika huvudrubrikerna i 

undersökningsdelen. I arbetet med analysen och kodningen av transkriptionerna har även Karlssons 

historiebrukstypologi nyttjats som en analytisk utgångspunkt.64 Detta har gjorts för att nyansera 

elevernas analyser av stimulusbilderna och göra det möjligt att kategorisera elevernas utsagor utefter hur 

de menade att historia brukades i budskapet samt vilka motiv och syften avsändarna hade med att 

använda denna historia. Syftet med denna analytiska utgångspunkt var således att skildra vilka av 

Karlssons olika historiebruk som uppträdde i fokusgruppernas samtal kring bildernas budskap och 

                                                 
62 Wibeck. (2000). S, 84-85. 
63 Wibeck. (2000). S, 87-90. 
64 Karlsson. (2009). S, 59. 
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avsändarnas syfte och motiv med att bruka denna historia kopplat till stimulusbilderna. På detta vis har 

underkategorier eller teman kunnat skapas i undersökningsdelens huvudrubriker där eleverna ger olika 

exempel på hur och varför historia brukas i nutiden.     

1.9 Etiska förhållningssätt  

Inom all forskning likt denna studie behöver man som forskare under hela arbetets gång vara medveten 

och upprätthålla vissa forskningsetiska riktlinjer i processen som Vetenskapsrådet har arbetat fram. 

Således har arbetet med denna studie utförts i enlighet med Vetenskapsrådets aspekter som berör 

individskyddskravet. Individskyddskravet är en rad förhållningssätt som syftar till att förhindra att 

deltagare i forskning inte kommer till skada genom forskningsprocessen. De grundläggande etiska 

reglerna eller förhållningssätten vilka utgör individskyddskravet är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Var och en av dessa underkategorier av 

individskyddskravet presenterar även flera egna regler och förhållningssätt som vilka ska prägla en 

forskningsprocess för att inte deltagare i en forskningsstudie ska skadas.65 Samtliga av dessa fyra etiska 

förhållningssätt har hafts i beaktning under hela denna forskningsprocess, vilket delgavs respondenterna 

dels i informationsbrevet (se bilaga 5) som de fick innan de tackade ja till att delta i studien samt vid det 

inledande skedet av båda fokusgruppsintervjuerna.  

Hänsyn till informationskravet i forskningsprocessen gjordes genom att deltagarna i fokusgrupperna 

både i förväg och vid intervjuernas start blev informerade om denna studies syfte och vad det är för 

forskning som bedrivs i detta projekt. I detta sammanhang har deltagarna också upplysts om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst under intervjuernas gång kunde avsluta sin medverkan. 

Det etiska förhållningssättet i arbetet med denna studie har även inneburit att uppfylla samtyckeskravet. 

Detta har gjorts genom att i förväg skicka ut ett informationsbrev där eleverna i lugn och ro själva kunde 

fundera över om de ville delta i denna studie. Ytterligare har konfidentialitetskravet säkerställts genom 

att elevernas samtal har presenterats på ett sådant sätt att det inte går att urskilja vilka individer som har 

varit med i fokusgruppsintervjuerna. Detta har gjorts genom att forskaren har undvikit att använda 

elevernas namn vid presentationen av elevernas samtal i undersökningsdelen. Slutligen har deltagarna 

även informerats om att de insamlade uppgifterna från fokusgruppsintervjuerna endast kommer att 

användas till forskningsändamål, vilket kan sammanlänkas med etisk förhållningsätt kopplat till 

nyttjandekravet. Inspiration till denna studies etiska förhållningssätt har tagits från Vetenskapsrådets 

riktlinjer.66  

                                                 
65 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer- inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. S, 5-6.  

66 Vetenskapsrådet. (2002). S, 7-14. 
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2. Undersökning 

I detta delkapitel kommer analysen av de två fokusgruppsintervjuernas empiriska material att presenteras 

och problematiseras samt ställas mot studiens frågeställningar, vilket möjliggör att besvara studiens 

syfte. Intervjuerna och elevernas samtal har analyserats med hjälp av Nordgrens begrepp budskap, 

avsändare och mottagare. Således utgörs elevernas samtal om de internationella och lokala bildernas 

budskap, avsändare och mottagare undersökningens huvudrubriker. Elevernas samtal om bildernas 

budskap och avsändarnas motiv kommer även att kategoriseras i underrubriker under dessa 

huvudrubriker i relation till Karlssons historiebrukstypologi. Detta för att ytterligare kunna nyansera 

elevernas åsikter kring budskapet och avsändarnas intentioner.  

2.1 Det internationella historiebrukets budskap 

Båda fokusgruppssamtalen innefattade en diskussion kring ett internationellt historiebruk. Under dessa 

samtal diskuterade grupperna vad de ansåg att budskapet var i affischen om kristallnatten och Utöya (se 

bilaga 2) och vad detta berättade. De två fokusgrupperna argumenterade kring att affischen hade ett 

budskap där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet antingen likställde högervåld i historien med nutida 

händelser via kristallnatten och dådet på Utöya eller att budskapet visade på att individer på 

extremhögern fortfarande idag är rasister likt nazisterna under kristallnatten.  

2.1.1 Bildens budskap som ett politisk-pedagogiskt historiebruk 

I Fokusgrupp 1 argumenterade eleverna kring att affischen hade ett budskap där Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet likställde högervåld i historien med nutida händelser via kristallnatten och dådet på 

Utöya. Detta uttrycktes i Fokusgrupp 1 på följande sätt:  

Moderator: Vad är budskapet i bilden?  

Resp 2: Att ingenting har förändrats högervåld då och nu påminner om varandra. 

Resp 1: Det är ganska självklart vad de vill få ut av budskapet. Det är ju att det fortfarande finns och att det måste 

bekämpas. 

Resp 5: Precis, att högervåld och kristallnatten inte är något som bara är bakom oss utan att det även är aktuellt nu. Det 

är ingenting vi bara kan strunta i och därför beskriver man det genom historia.  

Moderator: Vad är det direkta budskapet i denna affisch? 

Resp 1: Att komma och vara med i fackeltåget för Kristallnatten. 

Dessa uttalande åsikter kring affischens budskap hos fokusgrupp 1 kan härledas till Karlssons politiskt-

pedagogiska historiebruk. Detta eftersom eleverna i gruppen menade att i budskapet likställde 

kristallnattens- och nazisternas historiska högervåld med dådet som inträffade på Utöya. Att högervåldet 

idag yttrade sig på samma sätt som under kristallnatten. Även Karlsson beskriver att ett politiskt-

pedagogiskt historiebruk bygger på att likställa historiska händelser med nutida företeelser. Karlsson 

beskriver att denna typ av historiebruk syftar till att väcka uppmärksamhet för nutida politiska 
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stridsfrågor genom att likställa dem med historiska jämförelseobjekt som ofta har uppfattad som starkt 

negativ för människor.67 I fokusgrupp 1 menade man att affischens budskap likställde det historiska 

högervåldet med det som skedde på Utöya och därigenom uppmanade människor att komma till 

fackeltåget och visa sitt stöd i kampen mot rasismen.  

2.1.2 Bildens budskap som ett ideologiskt historiebruk 

I Fokusgrupp 2 uppkom det åsikter om affischens budskap som skilje sig något åt från Fokusgrupp 1. 

Dessa åsikter kring budskapet i Fokusgrupp 2 skulle kunna jämföras med Karlssons ideologiska 

historiebruk. Detta eftersom de argumenterade kring att affischen hade ett budskap där 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som visade på att individer på extremhögern fortfarande idag är 

rasister likt nazisterna under kristallnatten. Följande uttrycktes i detta sammanhang i Fokusgrupp 2:  

Moderator: Vad är budskapet i bilden? 

Resp 3: Dom vill ju att folk ska komma till stället och stödja det som har hänt i Utöya och Kristallnatten. 

Resp 4: Dom vill även visa att de vill ha förändring. Alltså att bekämpa rasismen. 

Moderator: Finns det flera budskap i bilden. Direkta och dolda? 

Resp 1: Samling för fackeltåg är ett direkt budskap. 

Resp 6: Alltså högervåld nu och då, bekämpa rasismen. Jag tror dem vill mena att människor på höger är lite rasistiska 

fortfarande. Dom vill försöka få ut det lite dolt. Alltså vad har förändrats.  

Resp 1: Ja, att det fortfarande är likadant på höger. 

Resp 6: Mm, att de långt ut på höger fortfarande är rasistiska.  

Ovanstående utdrag ur samtalet i Fokusgrupp 2 vittnar således om att eleverna analyserade ett 

ideologiskt historiebruk i affischens budskap. Detta eftersom det i gruppen framkom att budskapet 

genom sin historiska anknytning till kristallnatten försökte övertyga individer om att människor som 

sympatiserar med högerextrema grupper idag per automatik är rasister. Det var genom detta budskap 

som eleverna i fokusgrupp 2 ansåg att man lockade människor att komma och delta i fackeltåget på. 

Karlsson redogör att en aspekt av det ideologiska historiebruket utgörs av att politiska grupper försöker 

påvisa och utmärka andra grupper som hinder på den rätta vägen både historiskt och i nutiden för den 

politiska gruppens vision om framtiden.68 Det var detta som eleverna i Fokusgrupp 2 beskrev i sin analys 

av affischens budskap. Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet genom affischen med sin historiska 

anknytning skickade ett budskap om att människor i högerextrema grupper idag fortfarande har 

rasistiska åsikter, likt nazisterna under kristallnatten, och måste bekämpas. Det är genom detta budskap 

som eleverna i Fokusgrupp 2 ansåg att man försökte locka människor att komma till fackeltåget.         

 

                                                 
67 Karlsson. (2014). S, 75. 
68 Karlsson. (2014). S, 74 
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2.2 Avsändarens intentioner med det internationella historiebruket  

Samtalen om affischen gällande Kristallnatten och Utöya innefattade även i båda fokusgrupperna en 

diskussion kring avsändarens syfte eller motiv till spridandet av detta budskap. I de två fokusgruppernas 

samtal om avsändarens syfte eller motiv framkom flera olika tankar kring Socialdemokraternas och 

Vänsterpartiets syfte eller motiv med att sprida detta budskap via affischen.  

2.2.1 Moraliskt historiebruk som avsändarens intention 

I Fokusgrupp 1 framkom det flera åsikter kring avsändarens syfte och motiv med att avge just detta 

budskap. Gruppen ansåg att ett av avsändarens syfte eller motiv var att försöka förhindra att högervåld 

som kristallnatten och dådet på Utöya skulle hända igen. Detta diskuterades på följande sätt i 

Fokusgrupp 1: 

Moderator: Vad kan avsändaren ha för motiv eller syfte med att skapa denna affisch? 

Resp 2: Motivet är ju att visa att samma sak inte får hända igen. 

Resp 4: Man vill ju stoppa det på ett tidigt stadium så det inte hinner urarta igen.  

Resp 5: Jag tror motivet är att skrämma människor. För alla vet ju vad som hände efter kristallnatten och i den kedjan 

av event och så. När folk tänker att det kan hända igen blir folk rädda och vill inte att det ska ske. Detta är ju något 

som påverkar alla.  

Ovanstående utdrag från samtalet i Fokusgrupp 1 vittnade om gruppens samtal om Socialdemokraternas 

och Vänsterpartiets syfte eller motiv med affischens budskap. Respondenterna i Fokusgrupp 1 ansåg 

alltså dels att avsändarens motiv eller syfte med skapandet av affischen var att försöka förhindra att nya 

högervåldsattentat händer i framtiden igen genom att människor skulle bli skrämda av minnet av 

Kristallnatten. På så sätt skulle avsändarna uppnå sitt syfte med att bekämpa rasismen. Dessa åsikter som 

Fokusgrupp 1 hade om avsändarens syfte eller motiv med budskapet går att härleda till Karlssons 

moraliska historiebruk. Detta eftersom eleverna menade att avsändaren försökte förhindra att nya 

högervåldattentat händer i framtiden igen genom att anordna fackeltåget. Karlsson beskriver att ett 

moraliskt historiebruk kännetecknas av en mobilisering av motstånd för upplevda orättvisor och att 

återställa samhället till den situation som rådde innan den begångna orättvisan. På så sätt blir brukets 

funktion att restaurera upplevda orättvisor.69 Karlssons synpunkter av vad som kännetecknar ett 

moraliskt historiebruk överensstämmer till stor del av de åsikter som Fokusgrupp 1 ansåg att 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets syfte eller motiv var med att sprida affischens budskap.    

2.2.2 Ideologiskt historiebruk som avsändarens intention 

I både Fokusgrupp 1 och 2 argumenterades det för ett motiv eller syfte till skapandet av budskapet skulle 

kunna varit att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet försökte legitimera sin makt och få fler röster 
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genom budskapet. Detta genom att få sympati från väljare som har anknytning till Kristallnatten eller 

Utöya som kan väntas komma på fackeltåget. Detta utrycktes på följande sätt i Fokusgrupp 1: 

Resp 1: Ett annat motiv är ju att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill ha fler röster. Alla som har anknytning till 

Utöya och Kristallnatten kommer ju att gå dit och när de ser att det är fler som tycker som oss så går man ju åt den 

sidan av politiken där man känner sig trygg. Då blir det ju till socialdemokrater och allt det där.  

Resp 2: Jag tror också de vill få fler röster.  

I Fokusgrupp 2 uppkom följande åsikter kring Socialdemokraternas och Vänsterpartiets syfte eller motiv 

med att sprida affischens budskap:  

Resp 5: Jag tror anledningen är att dem vill ha fler röster. Asså, dem vill ju ha förtroendet hos människor. Detta vill de 

få genom att visa att högervåldet fortfarande finns. Målar de upp högern som sämre än dem så tror ju vissa att vänstern 

är bättre än dem.  

Resp 3: Jag tror också att det är att för att få fler röster och få uppmärksamhet genom att visa hur dåligt partierna på 

höger kan vara. 

Resp 6: Dom vill framställa sig själv som bra och att de är några som gör något åt saken för att förbättra och kämpa 

mot rasism. 

Sålunda ansåg båda fokusgrupperna att Socialdemokraternas och Vänsterpartiets motiv med att sprida 

detta budskap var få fler väljare att rösta på deras partier och på så sätt stärka sin makt inom politiken. 

De använde alltså kristallnatten som historisk referens och likställde den med dådet på Utöya för att få 

större makt inom den svenska politiken. Eleverna menade även att Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet genom att anordna fackeltåget utmålade sig som partier vilka tog tydligt avstånd från 

rasism och bekämpande den. Detta trodde även eleverna var ett motiv för at få fler röster. Dessa åsikter 

kan sammankopplas med Karlssons synpunkter av vad som kännetecknar ett ideologiskt historiebruk. 

Han beskriver att historia används för att övertyga människor om att den egna politiska gruppens åsikter 

är den rätta och på så sätt legitimera sin egen maktposition. Man brukar även i ideologiskt historiebruk 

använda historia för att visa att den egna politiska makten är understödjaren för en ljus framtid.70   

2.3 Skilda mottagares reaktioner och handlingar av det internationella 

historiebrukets budskap 

Båda fokusgrupperna ansåg att olika mottagare troligtvis skulle reagera och handla på skilda sätt när de 

har beskådat budskapet som framställdes på affischen. Hur olika mottagare reagerar och handlar av 

affischens budskap berodde mycket enligt eleverna på hur olika mottagare stod politiskt.  
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2.3.1 Högersympatisörers reaktioner och handlande av budskapet 

Båda Fokusgrupperna ansåg att många människor vilka sympatiserar med partier på högersidan inom det 

svenska politiksystemet förmodligen skulle bli arga och upprörda av att se denna affisch eftersom de 

skulle känna sig påhoppade och uppmålade som rasister och våldsamma. Båda grupperna menade även 

att många människor som ser sig själva som högersympatisörer skulle bli upprörda av att bli likställda 

med Brevik. Detta utrycktes i Fokusgrupp 1 på följande sätt:  

Resp 3: Personer som röstar på högersidan kommer bli arga för att vänster målar upp höger som väldigt våldsamma 

fast Brevik var ensam vid sina terrordåd. Och sen målar de upp hela den politiska sidan på höger att de våldsamma. 

Även de som röstar på åt höger.  

Resp 4: De menar ju att alla som tycker som partierna långt ut på högersidan är våldsamma och för våld, det är ju inte 

alltid sant.  

I Fokusgrupp 2 uttrycktes åsikter kring olika mottagares möjliga reaktioner på påföljande sätt:  

Resp 1: Många på höger gillar nog inte texten högervåld då och nu. För de håller inte med om att det är rätt.  

Moderator: Hur reagerar de då tror ni? 

Resp 6: Jag tänker att om man är mer åt höger men fortfarande inte håller med Brevik så tar man det nog detta som en 

anklagelse. Man håller inte alls med affischen, blir lite stött. 

Resp 5: Ja för de anklagar hela högern. 

Resp 6: Alla är ju inte rasister på högersidan. Alla håller ju inte på med högervåld heller. 

Båda grupperna ansåg alltså att vissa människor som ser affischens budskap skulle bli upprörda över det 

som där beskrivs. Dock visade båda fokusgrupperna en medvetenhet kring att budskapet inte med all 

säkerhet gav en rättvis bild över högergrupper idag. Detta eftersom inte alla är för våld eller har 

rasistiska åsikter. Eleverna i båda grupperna beskrev även att dessa mottagare möjligen skulle vilja 

utföra någon handling efter att ha sett budskapet i affischen. I Fokusgrupp 1 uppkom åsikter som 

utryckte att: 

Resp 3: Höger kan vilja gör en motståndsrörelse om det är många som blir upprörda över det som står på affischen. 

Inte för att de tycker att det Brevik gjorde var rätt eller för de tycker att Kristallnatten var något bra. Utan för vänster 

målar upp höger som dåliga.  

Resp 2: Det kan även vara så att en person med högeranknytning går dit för att visa sitt stöd. De kanske skickar dit en 

person för att visa stöd och visa att vi inte står för det som hände i Utöya eller Kristallnatten.    

De ansåg alltså att människor som sympatiserar med något parti åt höger kan vilja handla genom att 

skapa någon form av motrörelse för att visa sitt missnöje över att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

målar upp en snedvriden bild över dessa partier och dess väljare. Möjligen skulle även partier på höger 

enligt eleverna kunna skicka representanter till fackeltåget för att visa stöd och motbevisa att de inte 

sympatiserar med högervåld. Även Fokusgrupp 2 menade att vissa mottagare med högersympatier skulle 
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reagera negativt på budskapet och vilja utföra någon handling. Detta var åsikter som uppkom i samtalet i 

Fokusgrupp 2:  

Resp 3: De på höger som inte håller med affischen kommer ju vilka säga att det som står är fel. 

Resp 5: Asså det finns ju fortfarande människor som tycker som Anders. Så de skulle ju inte vilja gå till den här 

samlingen. Eftersom de tycker ju att det var rätt. 

Resp 4: De skulle nog riva ned affischen om de såg den. 

Dels framkom det åsikter om att människor som sympatiserar med högergrupper möjligen skulle vilja 

handla genom att uttrycka sitt missnöje när de har sett affischens budskap. Men eleverna argumenterade 

även att människor som sympatiserade med Anders Brevik skulle handla genom att inte komma på 

fackeltåget till minne av kristallnatten eftersom de har en identitet som bygger på högerextrema åsikter. 

Möjligen skulle dessa personer även välja riva ned en affisch med detta budskap om de gick förbi en 

som var uppsatt någonstans.  

2.3.2 Vänstersympatisörers reaktioner och handlande av budskapet 

Det framkom via båda fokusgrupperna att eleverna ansåg att människor som sympatiserar med 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle reagera och handla på ett annat sätt än vad många 

högersympatisörer skulle göra när de sett budskapet på affischen. Båda grupperna trodde att människor 

som sympatiserade med vänstersidan av politiken förmodligen skulle reagera mer positivt på budskapet i 

affischen. Detta eftersom de i större utsträckning höll med om det som uttrycktes i budskapet. Detta 

utrycktes i Fokusgrupp 1 på följande sätt: 

Resp 2: De på vänstersidan tycker att de gynnas av budskapet. Då får ju vänstern mer röster. Då får ju jag som röstar 

på vänstern större inflytande i samhället. 

Resp 4: Det förstärker deras politiska åsikter åt vänster. De blir mer säkra i sitt val.  

Resp 3: Är man säker på att man ska rösta på vänster blir detta bara grädde på moset. 

 I Fokusgrupp 2 uttrycktes åsikter kring vänstersympatisörers möjliga reaktioner av budskapet på 

följande sätt:  

Resp 3: Däremot skulle nog människor som håller på vänstern hålla med om det som står på affischen. 

Resp 4: Det tror jag också.  

Genom vänstersympatisörers mer positiva inställning till affischens budskap uppkom det åsikter kring 

dessa mottagares möjliga handlingar efter att ha sett budskapet som skiljde sig mot högersympatisörers 

handlande. I fokusgrupp 2 framkom synpunkter om att: ”någon som är för det som står på affischen 

kanske skulle försöka dela det och uppmärksamma det så att det kommer fler människor till fackeltåget. 

Således menade fokusgrupp 2 att vänstersympatisörer skulle kunna handla genom att sprida budskapet 

till andra för att så många som möjligt skulle ansluta till fackeltåget. I Fokusgrupp 1 uppkom även 
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tankar om vänstersympatisörers möjliga handlande efter att ha sett budskapet i affischen. Detta utrycktes 

i fokusgrupp 1 på följande vis: ”De som känner anknytning till Utöya och Kristallnatten kommer reagera 

stark och kommer definitivt följa med i fackeltåget”. Sålunda beskriver detta uttalande att 

vänstersympatisörer skulle handla genom att komma och ansluta till fackeltåget eftersom de kan anknyta 

till de hemska händelserna i budskapet och därmed vill komma och visa sitt stöd i kampen mot rasism. 

Enligt Fokusgrupp 1 kunde följaktligen både höger- och vänstersympatisörer handla genom att komma 

till fackeltåget. Men deltagandet hos de olika mottagarna menade gruppen grundade sig i olika 

reaktioner. 

2.4 De lokala historiebrukens budskap 

Båda fokusgruppssamtalen innefattade en diskussion kring en ett lokalt historiebruk. Under dessa samtal 

diskuterade Fokusgrupp 1 kring en bild över Viking HC´s klubblogotyp (se bilaga 3) och Fokusgrupp 2 

om en bild som var tagen i Löfbergs arena 2012 (se bilaga 4).  

2.4.1 Bildens budskap som ett politiskt-pedagogiskt historiebruk   

 I diskussionen i Fokusgrupp 1 kring Viking HC´s klubblogga kunde eleverna genast urskilja det direkta 

budskapet som symboliserar klubbens logotyp. Men de argumenterade även för att det fanns ett indirekt 

budskap i bilden. I samtalet i Fokusgrupp 1 resonerade eleverna kring att bilden över lagets logotyp hade 

ett budskap där Viking HC likställde det egna lagets egenskaper med de historiska svenska vikingarnas. 

Åsikter kring logotypens dolda budskap yttrades på följande sätt:  

Resp 2: Sen har de ju en viking för att de ska visa att de vi är tuffa och stora och så där. 

Resp 1: De vill visa att de är som vikingar. 

Resp 2: En viking är ju inte rädd för att dö heller. De bryr sig inte om de dör för de kommer till Valhall då.  

Resp 3: Därför har de använt historia för att visa att vi är tuffa som vikingar och kämpar till slutet och ger aldrig upp. 

Resp 4: Precis, att laget aldrig ger upp.  

Resp: Ja starka och modiga vill de verka som. 

Fokusgrupp 1 menade alltså att logotypens dolda budskap var att likställa Viking HC´s egenskaper med 

de som dem gamla svenska vikingarna hade. Budskapet visade enligt gruppen att Viking HC är stora och 

tuffa, orädda, modiga, starka och att de aldrig ger upp. Dessa egenskaper överensstämde enligt eleverna 

med de egenskaper som de svenska vikningarna en gång hade. Elevernas åsikter om vad logotypens 

budskap berättade kan tydligt härledas från ett politiskt-pedagogiskt historiebruk, i alla fall från den 

pedagogiska delen av detta sorts bruk. Dessa åsikter tas eftersom Karlsson redogör för att ett politisk-

pedagogiskt historiebruk utgörs av att brukaren, i detta fall ishockeyklubben Viking HC, använder och 

likställer något från historian med något i nutiden.71 I detta konkreta fall användes alltså denna historiska 
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referens enligt eleverna i Fokusgrupp 1 på så sätt att de gamla svenska vikingarnas och dess uppfattade 

egenskaper likställdes med ishockeyklubben Viking HC´s egenskaper idag.     

2.4.2 Bildens budskap som ett existentiellt historiebruk  

Fokusgrupp 2 diskuterade i sitt samtal om en bild som var tagen i Löfbergs arena 2012. De diskuterade 

dels om vad de ansåg att budskapet var i denna bild och vad den berättade. Eleverna kunde genom 

samtalet ge förslag på vad budskapet var i bilden och vad det beskrev. Detta åsikter framträdde under 

samtalet i Fokusgrupp 2:  

Resp 5: De hissar upp Mattias Johanssons tröja för han har spelat i Färjestad och han har spelat väldigt många matcher 

i deras lag. I Bakgrunden ser man även att Jörgen Jönsson och Håkan Loob hänger. Detta är spelare som har gjort 

väldigt mycket för Färjestad. Så då hyllas de på det här sättet.  

Resp 4: Man vill visa att han var en stor person som gjort mycket för klubben. Därför vill man hedra och hylla honom.   

Resp 6: Det är ju andra gamla bra spelare bakom som man vill visa att han var lika bra som.  

I ovanstående utdrag från elevernas samtal i Fokusgrupp 2 vittnar om att eleverna ansåg att budskapet i 

bilden var att hedra och hylla Mattias Johansson. Detta för hans långa karriär i klubben samt för hans 

fina prestationer som spelare och att han har betytt mycket för klubben. Det framkom även åsikter om att 

man genom ceremonin ville sända ett budskap som visade att Mattias Johansson har varit lika bra och 

betydelsefull som de spelare vars tröjor redan är upphissade i arenans tak. Elevernas analys av budskapet 

i bilden skulle kunna jämföras med Karlssons existentiella historiebruk. Detta eftersom eleverna menade 

att budskapet skulle förankra och föreviga Mattias Johansson som en viktig historiskt spelare i Färjestad 

genom att Johansson skulle hänga bredvid andra tidigare stora spelare. Karlsson beskriver att det 

existentiella historiebruket funktion är att använda historia för att skapa förankring.72 Dessa tankar 

menar jag uppkom i elevernas analys av bildens budskap.    

2.5 Avsändarens intentioner med de lokala historiebruken 

Samtalen i fokusgrupperna gällande bilderna över de lokala historiebruken gällande bilden med Viking 

HC klubblogotyp och bilden från Löfbergs arena innefattade även åsikter om avsändarnas motiv eller 

syfte med att sända dessa budskap. Gemensamt för båda fokusgrupperna var att de analyserade att 

avsändarnas motiv eller syfte med budskapen var att avsändarna ville knyta an till människors minne 

och tidigare erfarenheter vilket skulle kunna sammankopplas med Karlssons existentiella historiebruk.  

2.5.1 Existentiellt historiebruk som avsändarens intention   

Båda fokusgrupperna ansåg alltså att avsändarnas syfte eller motiv med att sända budskapen i dessa 
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lokala historiebruk var att få människor att knyta an till sitt minne och tidigare erfarenheter av historia. I 

Fokusgrupp 1 uttryckes följande åsikter om avsändarnas syfte eller motiv med detta budskap: 

Resp 3: Motståndarna ska ju känna rädsla. 

Resp 2: Loggan ska ju ge en skrämmande effekt. För att vikingarna var kända för att vara stora och starka, plundra oh 

vara våldsamma och inte bry sig om de dör. De anser väl dö i strid är något bra. I detta fall kämpa tills man stupar i 

ishockey.  

Resp 4: Det är ju nordisk stolthet egentligen. Att de vill bevara den nordiska historien. Det var då Sverige var mäktigt. 

Resp 5: Jag tänker att man vill få folk att knyta det här laget till vikingarna. Jag tänker att det handlar om att de är tuffa 

och starka. Det är väl det man vill ska känneteckna i bilden om laget.  

Eleverna ansåg alltså att Viking HC genom att skapa en klubblogotyp av en forntida viking gjordes med 

syftet eller motivet att stärka och förankra lagets identitet. Denna identitet menade eleverna i 

Fokusgrupp 1 utgjordes av att människors minne av de historiska vikningarnas egenskaper skulle 

förknippas med Ishockeylaget Viking HC egenskaper. Eleverna ansåg att laget försökte bygga en 

identitet utifrån att förankra den nordiska historien med de mäktiga vikingarna till nutiden. På detta sätt 

skulle klubbloggan ha en skrämmande effekt enligt eleverna. Dessa åsikter kring avsändarnas intentioner 

med detta historiebruk kan förknippas med Karlssons existentiella historiebruk. Detta med tanke på att 

han beskriver att historia brukas existentiellt för att stärka identitet och framhäva historiska likheter med 

nuet genom att anspela på människors minne. Ett sådant bruk menar Karlssons även utgörs av behovet 

att bli del av en historia något större än sig själv.73 Dessa faktorer som Karlssons menar kännetecknar 

behovet bakom ett existentiellt historiebruk överensstämmer till stor del med analysen som Fokusgrupp 

1 gjorde beträffande avsändarens intentioner med budskapet. Även i samtal i Fokusgrupp 2 kunde 

argument gällande Färjestads intentioner med att sända detta budskap härledas till existentiellt 

historiebruk. Elevernas åsikter om avsändarnas syfte eller motiv med budskapet i bilden diskuterades på 

följande sätt: 

Resp 4: Man vill ju minnas honom och hur viktig han var för Färjestad. 

Resp 3: Man vill ju hedra honom och hylla honom så att han inte glöms bort. 

Resp 5: Ja precis, alla som kommer gå på de kommande matcherna kommer ju se hans tröja och då kommer många att 

se honom och bli påminda om honom.  

Resp 4: Jag tror även klubben vill visa att de bryr sig om sina spelare och att de har en relation till honom även fast 

han inte längre spelar för laget.  

Ovan är ett exempel på vad Fokusgrupp 2 ansåg att Färjestads syfte eller motiv var med att sända detta 

budskap under ceremonin. De ansåg att Färjestad gjorde detta för att minnas den tidigare spelaren 

Mattias Johansson och hur viktig han har varit för klubben. Detta gjordes enligt gruppen för att han inte 
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skulle glömmas bort. Även denna analys av avsändarens syfte eller behov med sändandet av budskapet 

som Fokusgrupp 2 beskrev kan härledas till Karlssons existentiella historiebruk. Även i detta fall har 

avsändaren, i detta fall Färjestad, ett behov av att knyta an till människors minne och tidigare 

erfarenheter av den före detta spelaren Mattias Johansson. Detta för att förankra minnet av hans 

betydelse och karriär inom klubben så att han inte glöms bort. Men Färjestad hade även ett annat behov 

enligt Fokusgrupp 2, att med budskapet stärka uppfattningen om att klubbens identitet präglas av kärlek 

och uppskattning även för spelare som har avslutat sin karriär. Det kan härledas till Karlssons 

existentiella historiebruk eftersom han menar att det är nära knutet till minnen och erfarenheter och 

brukas för att förankra historia i nutiden och stärka identiteter.74 

2.6 Skilda mottagares reaktioner och handlingar av de lokala historiebrukens 

budskap 

Även gällande dessa bilder över lokal användning av historia ansåg båda fokusgrupperna att olika 

mottagare eller människor troligtvis skulle reagera och handla på skilda sätt när de beskådat budskapet 

som sänts. Hur olika mottagare reagerar och handlar av affischens budskap berodde mycket enligt 

fokusgrupperna om man stödde det lag som sände budskapet eller inte.  

2.6.1 Avsändarnas egna supportrars positiva reaktioner och handlingar:  

Båda fokusgrupperna menade att en möjlig mottagare till dessa budskap som förmedlas i de två bilderna 

skulle kunna vara lagens egna supporters. Lagens egna supportrar ansåg båda fokusgrupperna skulle 

reagera och handla positivt efter att ha uppfattat budskapet. Dessa argument kring de egna supportrarnas 

positiva reaktioner uppkom i Fokusgrupp 1:  

Resp 3: De känner stolthet supportrarna. Hagforsborna alltså.  

Moderator: Varför känner de stolthet?  

Resp 3: Det är ju deras lokala klubb.  

Resp 1: Alltså vikingarna var ju inte vilka som helst, klart de blir stolta.  

Resp 4: I Hagfors anser man väl att laget är likt vikingar. Bäst och stora och starka. Människor i Hagfors blir väl nöjda 

och glada över att se budskapet.  

Fokusgrupp 1 förde alltså åsikter om att Viking HC´s egna supportrar skulle reagera positivt när de såg 

och tolkade budskapet i lagets logotyp. Eleverna ansåg att dessa mottagare skulle känna en stolthet för 

deras lokala klubb och hålla med om budskapet om att laget hade liknande egenskaper som de historiska 

vikingarna vanligtvis uppfattas ha haft. Genom detta samtal bland eleverna i Fokusgrupp 1 framkom det 

även åsikter kring hur Viking HC´s egna supportar kunde vilja handla efter att ha sett budskapet. Detta 

uttrycktes följande sätt:    

                                                 
74 Karlsson. (2014). S, 73. 
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Resp 1: Men jag tänker också på när de spelar och publiken är där och hejar och skriker viking och så där. 

Resp 3: Hagforsare blir ju medhjälpsamma och vill supporta och att det är vårt lag och tycker det är bra.   

Resp 4: Precis, det blir ju en laganda bland publiken. En del kan ju ha vikingakrigsmålning plasthjälmar. 

Eleverna i Fokusgrupp 1 ansåg alltså att Vikning HC´s egna supportar som har mottagit budskapet i 

klubbloggan i framtiden förmodligen skulle vilja komma på matcher och heja på laget. En del supportrar 

skulle även känna att de har en identitet som var sammankopplad till Viking HC och därigenom även de 

gamla vikningarna. Med denna bakgrund menade gruppen att vissa supportar skulle klä sig som vikingar 

när de besökte matcherna.  

Även fokusgrupp 2 ansåg att Färjestads egna supporters skulle reagera och handla på ett positivt sätt när 

klubben hissade upp Mattias Johanssons tröja i taket i Löfbergs arena. Detta idéer uppkom i Fokusgrupp 

1 när samtalet behandlade hur de egna fansen skulle reagera över budskapet:  

Resp 5: De tycker nog det är kul för Johansson, att de kan glädjas för honom.  

Resp 4: Dom kanske är glada att han varit med så länge och inte blir bortglömd. Han ska fortsätta göra avtryck även 

när han har slutat.  

Det framkom alltså från Fokusgrupp 2 åsikter om att mottagare av budskapet som är supporters av 

Färjestad skulle regera positivt på att han hissade Johanssons tröja. Eleverna trodde att supportrarna 

skulle glädjas med den tidigare spelaren och tycka att det är ett bra initiativ eftersom han då inte glöms 

bort. Eleverna i Fokusgrupp 2 gav även åsikter kring hur dessa fans skulle vilja handla efter att ha sett 

budskapet. Gruppen trodde att supportrarna efter att ha sett budskapet skulle villa hylla Johansson 

eftersom de förmodligen följt honom i många år. De trodde även att människor med anknytning till 

Färjestad skulle se upp till Johansson efter att hans tröja hissats upp i taket. Dessa människor skulle då se 

tröjan i taket och vilja bli lika bra som Johansson var. Detta uttrycktes på följande sätt i Fokusgrupp 2:   

Resp 5: De vill hylla honom. Det är säkert många som har följt honom under hans karriär.  

Resp 6: Sen kanske det finns andra i klubben som ser tröjan och vill bli lika bra som Johansson och hänga där som de 

andra. 

2.6.2 Andra lags supportrars avståndstagande från budskapen  

Båda grupperna ansåg även att mottagare som inte var supportrar till avsändarnas egna lag skulle reagera 

och handla genom ett avståndstagande när de beskådat budskapet som förmedlas i de två bilderna över 

de lokala historiebruken. I Fokusgrupp 1 uppkom följande åsikter om hur andra lags supportrar skulle 

reagera och handla efter att ha sett budskapet:  

Resp 5: De håller inte med om att laget från Hagfors är tuffa som vikingarna var.  

Resp 2: Munkfors blir ju peppade på att motbevisa att Hagfors visst inte har samma egenskaper som vikingar.  

Resp 3: Man blir ju upprörd eller tävlingsinriktad om man är supporter eller spelare i Munkfors. Då blir det ju ett 
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motstånd mot Viking.  

Resp 2: Det blir ju irriterade, de vill motbevisa att Viking inte är några vikingar och så tuffa som de tror att de är.  

Gruppen ansåg således att mottagare som höll på ett annat ishockeylag, till exempel Munkfors, inte 

skulle hålla med om budskapet i logotypen där Viking HC likställs med de historiska vikingarnas 

egenskaper. Denna reaktion menade eleverna i Fokusgrupp 1 kunde bidra till att spelare och supporters i 

andra lag skulle vilja handla genom att försöka motbevisa att Viking HC inte alls har samma egenskaper 

som de gamla svenska vikingarna ansågs ha. 

Även Fokusgrupp 2 menade att människor som inte hade någon direkt anknytning till Färjestad och 

Mattias Johansson troligtvis skulle ta avstånd och inte hålla med budskapet som beskrivs med hissandet 

av Johanssons tröja. Detta uttrycktes på följande sätt:   

Resp 3: Det kan ju även vara folk som blir förvirrade av tröjan. 

Resp 1: Ja, folk som aldrig har hört talas om honom förut får ju reda på honom genom det. 

Resp 4: Alla personer kanske inte tycker att han var något speciellt.  

Moderator: Vilka personer skulle de kunna vara då?  

Resp 2: De som inte var Färjestadfans.  

Resp 1: Kanske folk som inte är fans eller hejar på Färjestad som kommer på matcher kanske inte gillar det så mycket. 

Eftersom de inte är fans av Färjestad, de hejar ju på ett annat lag. Så de bryr sig inte om någon gammal spelare i 

Färjestad.  

I Fokusgrupp 2 ansåg eleverna att människor som inte var supportrar till Färjestad vilka upplevde 

budskapet genom Johanssons tröja inte skulle reagera med liknande positiva känslor som lagets egna 

anhängare. Dessa andra människor skulle kanske inte se vitsen med att hylla och hedra Johansson 

eftersom de inte visste vem han var eller tyckte att han hade varit en betydelsefull spelare för dem. 

Denna reaktion skulle enligt Fokusgrupp 2 kunna leda till ett handlade där fans till andra hockeylag tog 

avstånd från budskapet som förmedlades genom hissandet av Johanssons tröja.   
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3. Slutsatser/diskussion  

Studiens syfte har varit att undersöka hur elever i årskurs nio genom diskussioner analyserade hur 

historia idag används av olika grupper och personer genom internationella och lokala bruk av historia. I 

denna avslutande del kommer detta syfte att besvaras genom att undersökningens resultat kopplat till 

studiens frågeställningar presenteras och problematiseras mot tidigare gjord forskning och mot studiens 

teoretiska bakgrund- och analysperspektiv. Var och en av studiens frågeställningar kommer 

inledningsvis att presenteras åtskilt för att sedan avslutningsvis bindas ihop för att försöka ge läsaren en 

helhetsbild av studiens resultat. Men allra först kommer en diskussion kring den valda metoden och de 

analytiska utgångspunkterna samt vad de har fått för inverkan på studiens resultat. 

3.1 Metoddiskussion  

Centralt i en forskningsprocess är att försäkra sig om att kvaliteten i studien är hög. Detta genom att 

undersöka studiens förhållande till begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.75 Bryman 

beskriver att det finns problem med att bedöma en kvalitativ studie utifrån reliabilitetsgrunder eftersom 

de är utformade för kvantitativ forskning. Han ger istället förslag på ett alternativt kriterium som han 

benämner som pålitlighet, vilket fungerar som den kvalitativa forskningens motsvarighet till den 

kvantitiva reliabilitetens bedömningsgrunder. I detta fall bedöms forskningens kvalitet utifrån att det av 

forskaren skapas en fullständig och tydlig redogörelse över forskningsprojektets alla olika faser.76 

Brymans synpunkter beträffande en öppenhet och ett tydliggörande för forskningsprocessens alla olika 

delar, där aktiva val, dess för- och nackdelar ärligt har presenterats har alltid varit avsikten med denna 

forskningsprocess. Detta är således aspekter som talar för denna studies pålitlighet. Detta visar sig 

genom alltifrån den inledande problemformuleringen, valet av metod och urvalet av deltagare, skapandet 

av intervjuguiden, genomförandet, hur empiriskt material har samlats in och skrivits ut, hur analysen av 

det empiriska materialet har gått till och vilka resultat som därigenom framkommit. Dock skulle studiens 

pålitlighet kunnat stärkas om flera forskare hade tillåtits arbeta tillsammans med denna studie, samt om 

man hade dubbelkollat studiens resultat genom triangulering med någon annan undersökningsmetod.77 

Detta har dock inte varit möjligt inom ramen för detta examensarbete.  

Även validitet eller trovärdighet är en kontrollaspekt för att säkerställa kvalitén i kvalitativ 

forskningsstudie likt denna. Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att man då granskar hur väl en 

studie undersöker det som den ämnar göra.78 I denna forskningsprocess har flertalet val tagits för att höja 

studiens trovärdighet. Eftersom syftet med studien har varit att undersöka hur elever samtalar och 
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76 Bryman. (2011). S, 351-355.  
77 Bryman. (2011). S, 354-355.  
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analyserar hur historia idag används av olika grupper och personer ses strukturerade fokusgrupper som 

ett trovärdigt metodval. Detta eftersom det möjliggjorde att på djupet undersöka några få elevers 

förmåga att samtala och analysera över historisk användning i nutiden. Valet av strukturerade 

fokusgrupper i studien talar även för studiens trovärdighet eftersom det genom den tillhörande 

intervjuguiden möjliggjorde ett säkerställande att de frågor som behövde besvaras för att utreda studiens 

frågeställningar verkligen behandlades under samtalen. Även valet av att spela in intervjuerna och att det 

under forskningsprocessen flera gånger lyssnades igenom för att säkerställa att rätt tolkningar gjorts är 

något som talar för studiens trovärdighet. En risk med de strukturerade fokusgrupperna var att det fanns 

en fara att moderatorn genom sin inblandning i samtalen påverkade elevernas svar vilket kan ha sänkt 

studiens trovärdighet. Detta har aktivt försökt förhindrats i intervjuerna genom att moderatorn alltid 

försökt vara opartisk och inte ta ställning eller ställa ledande frågor som skulle påverka elevernas 

utsagor. Genom detta minskar chansen väsentligt att moderatorn genom sin inbladning kan ha inverkat 

på elevernas åsikter, vilket är något som inverkar positivt på studiens trovärdighet.    

En möjlig brist med denna studie skulle kunna vara att denna studies resultat inte gör anspråk på att dra 

stora statistiska generaliseringar om alla svenska årskurs nio elevers förmåga att analysera om hur 

historia används idag. Men som tidigare nämnts är inte detta det primära syftet med 

fokusgruppsintervjuer utan studien kommer främst kunna dra generella slutsatser om de två undersökta 

grupperna. Dock skulle denna studies resultat kunna vara betydelsefull i ett vidare sammanhang 

eftersom historiebruk är ett aktuellt ämne och något som skolinspektionen menar att många lärare tycker 

är svårt att bedriva undervisning kring. Då skulle denna studie, vilket tagit inspiration från en didaktisk 

modell som tidigare inte testats empiriskt, kunna ge inspiration både till verksamma lärare om hur man 

kan arbeta med att analysera historiebruk samt fungera som ett breddsupplement i det vidare 

forskningsläget beträffande historiebruk. 

De analytiska utgångspunkterna har varit betydelsefulla för denna studies resultat. Att använda 

Nordgrens begrepp budskap, avsändare och mottagare i analysen och indelningen av elevernas samtal 

om den internationella och lokala användningen av historia har möjliggjort att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. Även Karlssons historiebrukstypologi har möjliggjort en nyansering av 

elevernas samtal ytterligare och därigenom kunnat visa på olika historiebruks funktioner och behov som 

uppkom i elevernas samtal. Nyttjandet av Karlssons typologi som analytisk utgångspunkt har även 

möjliggjort att i viss utsträckning komparera denna studies resultat mot tidigare gjord forskning, där 

Karlssons typologi är flitigt använd. Dock har det inte varit helt okomplicerat att använda Karlssons 

historiebrukstypologi som analytisk utgångspunkt. Detta eftersom flera av hans bruks funktioner och 

behov är snarlika varandra. Detta medföljde att det krävdes mycket jobb för att kunna härleda elevernas 

åsikter om budskapet eller avsändarnas motiv till ett enskilt bruk i Karlssons typologi. Det kändes 
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snarare som elevernas åsikter i vissa fall överlappade och kunde motiveras motsvara flera av bruken i 

Karlssons typologi.              

3.2 Elevernas resonemang och analys av bildernas budskap 

Den första frågeställningen till denna uppsats berörde hur eleverna analyserade och samtalade kring det 

internationella- och lokala historiebrukets samt stimulusbildernas budskap. I fallet med det 

internationella bruket av historia genom affischen rörande fackeltåget till minne av kristallnatten 

uppkom intressanta analyser hos båda fokusgrupperna om vad de ansåg att budskapet var och vad det 

berättade.  

Båda fokusgrupperna ansåg att det direkta budskapet i affischen var att få människor att ansluta sig till 

fackeltåget i kampen mot att bekämpa rasism. Det som däremot skilde de båda fokusgruppernas samtal 

åt var affischens mer indirekta budskap. Fokusgrupp 1 ansåg att affischen hade ett budskap där 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet likställde högervåld under kristallnatten med dådet på Utöya. 

Dessa åsikter i Fokusgrupp 1 gällande affischens budskap kan jämföras med Karlssons politiskt-

pedagogiska historiebruk. Detta eftersom Karlsson menar att det politiskt-pedagogiska historiebruket 

bygger på att likställa historiska händelser med nutida företeelser och därigenom uppmärksamma nutida 

stridsfrågor.79 Fokusgrupp 2 hade något skilda åsikter kring vad det indirekta budskapet var i affischen. 

De ansåg att affischen hade ett budskap där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet visade att människor 

på extremhögern än idag har rasistiska åsikter likt nazisterna under kristallnatten. Dessa åsikter kring 

affischens budskap i Fokusgrupp 2 är mer förenliga med Karlssons ideologiska historiebruk. Detta 

eftersom Karlsson beskriver att bruket kännetecknas av att politiska grupper försöker svartmåla andra 

grupper och visa att de utgör en barriär både historiskt och i samtiden mot den egna politiska gruppens 

samhälleliga framtidsvision.80  

Fokusgruppssamtalen innefattade även en analys av bilder över lokal användning av historia. En bild i 

Fokusgrupp 1 beträffande Viking HC´s klubblogotyp och en bild över en ceremoni i Löfbergs arena i 

Fokusgrupp 2. Fokusgrupp 1 menade genom sin analys över den lokala användningen av historia genom 

Viking HC´s klubblogotyp att bildens budskap likställde hockeylagets egenskaper med de historiska 

vikningarnas. Elevernas analys av bildens budskap kan även i det lokala exemplet jämföras med den 

pedagogiska delen av ett politiskt-pedagogiskt historiebruk i Karlssons typologi. Detta eftersom eleverna 

menade att hockeylagets egenskaper likställdes med det som de gamla vikingarna en gång hade.81  

 

                                                 
79 Karlsson. (2014). S, 75.  
80 Karlsson. (2014). S, 74.  
81 Karlsson. (2014). S, 75.  



 

 34 

I samtalet i Fokusgrupp 2 uppkom andra exempel kring budskapet i lokal användning av historia vilket 

kunde härledas till ett mer existentiellt historiebruk. Detta eftersom eleverna i gruppen ansåg att 

budskapet skulle förankra och föreviga Mattias Johansson som viktig historisk spelare i Färjestad 

eftersom han fick plats i taket bland andra historiska spelare. Elevernas analys av bildens budskap kan 

ses som ett existentiellt historiebruk med tanke på att Karlsson beskriver att en viktig funktion med det 

existentiella historiebruket är att skapa förankring i nutiden genom att bruka historia.82  

3.3 Elevernas resonemang och analys av avsändarnas syfte och motiv med 

budskapen 

Den andra frågeställningen i denna studie avsåg att eleverna i båda fokusgrupperna skulle resonera och 

analysera kring avsändarnas syfte och motiv med budskapet både bilderna över den internationella- och 

lokala användningen av historia. Beträffande avsändarnas syfte och motiv med budskapet kopplat till 

den internationella användningen av historia uppkom det i båda fokusgrupperna både likheter och 

skillnader. I båda fokusgrupperna framkom det att ett tänkbart syfte eller motiv bakom 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets spridande av affischens budskap var att de försökte legitimera 

sin makt inom den svenska politiken genom att tillräkna sig fler röster av folket. Detta skulle enligt 

fokusgrupperna ske genom användningen av kristallnatten som historisk referens i detta sammanhang 

och dess koppling till Utöya. Genom detta budskap samt att vänstersidan av politiken anordnade 

fackeltåget menade fokusgrupperna att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utmålade sig som partier 

som tog tydligt avstånd från rasism och därigenom hade ett motiv att få fler röster. Detta skulle kunna 

härledas till Karlssons ideologiska historiebruk eftersom han beskriver att det utgörs av ett motiv hos 

politiska partier att stärka och legitimera sin makt och övertyga människor om att deras ideologiska 

åsikter är de sanna. Karlsson menar att politiska partier därmed brukar historia ideologiskt för att visa 

människor att de är garanten för en ljus framtid.83 Detta var även motiv och syften som båda 

fokusgrupperna ansåg att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade med att sprida affischens 

budskap. Elevernas åsikter kring avsändarnas motiv skulle även kunna jämföras med Nietzsches åsikter 

om behovet bakom det monumentalistiska bruket av historia. Detta eftersom han menar att historia då 

brukas med behovet att inspirera i nutiden,84 vilket båda fokusgrupperna ansåg att avsändarnas syfte 

eller motiv var med budskapet i den internationella användningen av historia.   

Fokusgruppernas analys om att politiska partier använder historia för att legitimera sin egen 

maktposition inom politiken är något som även uppmärksammats i flertalet tidigare gjorda studier och 

avhandlingar. Dels beskriver Karlsson att det ideologiska historiebruket var mycket framträdande i 
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Sovjetunionen fram till 1980-talet där det ledande skiktet använde historia med syftet att legitimera sin 

makt över landets invånare.85 Även Lindeborg menar sig kunnat se ett likande mönster likt eleverna i 

denna studie. Hon kan genom sin studie dra slutsatsen att Socialdemokraterna genom sin egen 

historieskrivning har använt historia med syftet att det ska vara en maktresurs för att rättfärdiga sin egen 

ideologi, både inom det egna partiet och i samhället i stort. Lindeborg beskriver att socialdemokraterna 

med syftet att få nationell legitimitet för sin politik har gjort anspråk på svenska historisk betydelsefulla 

personer.86 Även Johansson ger exemplet när Socialdemokraterna använde händelserna i Ådalen 1931 i 

ett ideologiskt syfte när partiet sökte legitimitet för sin egen politik. Detta gjordes genom att beskylla 

den borgliga regeringen för skapandet av ett nytt Ådalen genom de ökade ekonomiska klyftorna i 

samhället, vilket var en följd av deras besparingspolitik.87 Således är de ovan nämnda exempel på att 

politiska partier har brukat historia i syfte att stärka sin egen maktposition vilket även kan jämföras med 

fokusgruppernas åsikter om Socialdemokraternas och Vänsterpartiets motiv och syfte med spridandet 

deras affisch.  

I Fokusgrupp 1 uppkom det även åsikter om avsändarnas motiv och syfte vilket kunde jämställas med ett 

moraliskt historiebruk. Fokusgrupp 1 ansåg att Socialdemokraternas och Vänsterpartiets syfte med 

budskapet och användningen av kristallnatten även kunde vara att försöka förhindra att nya 

högervåldsdåd sker i framtiden genom anordnandet av fackeltåget. Dessa åsikter om avsändarnas syfte 

och motiv skulle kunna sammanlänkas med Karlssons moraliska historiebruk eftersom han beskriver att 

motivet med detta bruk är att mobilisera motstånd mot upplevda orättvisor och på så sätt genom bruket 

lyckas restaurera samhället.88 Denna analys av avsändarnas syfte och motiv i Fokusgrupp 1 kan även ses 

i ljuset av en annan artikel av Karlsson där han beskriver att han genom tidigare gjorda studier har 

kunnat fastslå att förintelsen idag oftast brukas av politiker för att uppfylla nutida behov. Karlsson menar 

att förintelsen brukas med syftet att påvisa nutida orättvisor och våldsanvändning i samhället, vilket 

vittnar om ett moraliskt historiebruk.89 Karlssons slutsatser påminner om de åsikter som eleverna i 

Fokusgrupp 1 hade beträffande Socialdemokraternas och Vänsterpartiets syfte eller motiv med 

affischens budskap. Analysen kring avsändarnas syfte och motiv med spridandet av budskapet i 

affischen i Fokusgrupp 1 kan även jämföras med Karlssons åsikter gällande det ledande skiktet i 

Sovjetunionens behov av att bruka historia under Glasnostpolitiken. Då menar Karlsson att historia 

brukades moraliskt genom att en sådan historia som kunde kritisera kommuniststyrets tidigare övergrepp 

mot befolkningen användes med motivet att skapa en starkare samhällsmoral i Sovjetunionen.90 Likheter 

kan här ses med Fokusgrupp 1 som ansåg att avsändarnas motiv eller syfte med budskapet var att 
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förhindra att nya högervåldsdåd skulle inträffa i framtiden, vilket anspelar på den svenska 

samhällsmoralen.  

Båda fokusgruppernas analys av avsändarnas motiv och syfte med budskapet i bilderna över de lokala 

historiebruken kan jämföras med Karlssons existentiella historiebruk. Detta eftersom båda grupperna 

menade att avsändarna hade motiv att genom budskapen knyta an till människors minne och tidigare 

erfarenheter genom budskapet, vilket Karlsson menar utgör de existentiella brukarnas behov91. 

Fokusgrupp 1 menade att man i Viking HC genom att använda den historiska referensen med 

vikningarna hade syftet eller motivet att själva uppfattas som de gamla vikningarna av människor som 

såg logotypen. Då skulle de tänka på vikingarnas råa framtoning i historien och även känneteckna 

ishockeylaget med samma egenskaper, vilket Fokusgrupp 1 ansåg skulle ha en skrämmande effekt. I 

Fokusgrupp 2 menade eleverna att Färjestad sände detta budskap med motivet att minnas den tidigare 

spelaren genom att välja en historisk referens som har varit betydelsefull för klubben länge. På så sätt 

menade eleverna att även Färjestad anspelade på människors minne och tidigare erfarenheter. I båda 

fokusgrupperna framkom det även åsikter om att avsändarnas behov med budskapet var att stärka 

identiteten kring lagen. I fallet i fokusgrupp 1 uppkom åsikter att Viking HC genom att använda denna 

logotyp försökte bygga upp en identitet kring laget utifrån att förankra de gamla vikningarnas 

egenskaper till sitt eget lag. I samtalet i Fokusgrupp 2 hade Färjestad enligt eleverna en önskan att 

genom ceremonin och hyllandet av den tidigare spelaren skapa en identitet kring klubben, att de värnar 

även om gamla spelare som har avslutat sina karriärer. Elevernas åsikter om avsändarnas motiv med 

budskapet i den lokala användningen av historia skulle även kunna jämföras med Nietzsches åsikter om 

behovet bakom det antikvariska bruket av historia där behovet härleds till att bevara det gamla och 

historiska.92      

Likt eleverna i dessa fokusgrupper har även Nordgren kunnat påvisa att ett existentiellt bruk av historia 

är en viktig del av människors identifieringsprocess. Dock skiljer sig perspektivet åt mellan dessa två 

studier eftersom Nordgren undersöker brukarnas egen användning av historia och eleverna i denna 

studie analyserar andra människors motiv bakom användning av historia. Av Nordgrens fokusgrupper 

framkom i samtalet ett existentiellt bruk av historia då eleverna med rötter i sydöstra Turkiet talade om 

och värderade 9/11.  Flera av eleverna använde ett existentiellt historiebruk när de förknippade 

händelsen med Seyfo, vilket var ett folkmord som utfördes på flera kristna grupper i Turkiet under första 

världskriget. Denna användning av historia framstod som avgörande i elevernas orientering i nutiden och 

var en viktig del i elevernas identitet eftersom denna historiska motsvarighet sågs som självklar.93 Även i 

Nordgrens fall uppfattades människor använda historia med syftet och motivet minnas och förankra 

                                                 
91 Karlsson. (2014). S, 73.  
92 Nietzsche. (1998). S, 13-14.  
93 Nordgren. (2006). S, 217. 
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historien i nutiden, vilket även eleverna i denna studie ansåg. Vidare kan fokusgruppernas åsikter även 

jämföras med Rosenweigs och Thelens forskningsslutsatser då även de har visat genom sitt amerikanska 

exempel att människor ofta brukar historia med motivet att minnas och förankra minnet i nutiden. 

Studien visar även att deltagarnas främsta motiv med att använda historia var att besvara nutida 

identitets- och relationsfrågor.94  

3.4 Elevernas resonemang och analyser om möjliga mottagares reaktioner och 

handlingar av budskapen  

Denna studies tredje frågeställning avsåg att undersöka hur eleverna resonerade och analyserade kring 

vilka de möjliga mottagarna av avsändarnas budskap kunde vara och hur dessa mottagare skulle reagera 

och handla, både genom internationella och lokala historiebruk. Eleverna kunde genom sina analyser 

resonera kring att det både av de internationella och lokala historiebruken fanns olika mottagare som 

skulle reagera och handla olika efter att ha sett budskapet. Av Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 

affisch beskrev båda grupperna att de fanns olika mottagare som beroende på sin politiska ståndpunkt 

skulle reagera och handla olika efter att sett affischen. Dels resonerade eleverna att högersympatisörer 

skulle bli upprörda och arga över budskapet i bilden eftersom de kände sig uppmålade som våldsamma 

rasister och likställda med Brevik. I detta sammanhang visade båda fokusgrupperna en medvetenhet 

kring att budskapet inte gav en rättvis bild över högergrupper idag. Detta eftersom budskapet beskrev 

alla högersympatisörer som våldsamma och som rasister, vilket var något fokusgrupperna inte menade 

var sant. Av samtalen framkom det även att eleverna ansåg att mottagare som var högersympatisörer 

möjligen skulle vilja handla för att visa sitt missnöje. Fokusgrupp 1 ansåg att dessa skulle vilja uttrycka 

sitt missnöje genom en motståndsrörelse över svartmålningen i budskapet. I fokusgrupp 2 framkom det 

även åsikter om att människor med likande åsikter som Brevik skulle handla genom att inte komma på 

fackeltåget. Dessa skulle möjligen även riva ned affischen om de såg den upphängd trodde gruppen. 

Båda fokusgrupperna ansåg vidare att människor som sympatiserade med Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet skulle reagera mer positivt på budskapet i affischen eftersom de i större utsträckning höll 

med dess budskap. Med denna bakgrund menade även respondenterna att de skulle handla på ett 

annorlunda sätt, antingen genom att de kände anknytning och därför komma till- och/eller sprida 

budskapet vidare för att få fler att sluta upp kring fackeltåget. 

Även i det lokala exemplet av historisk användning menade båda grupperna att olika mottagare skulle 

reagera och handla olika efter att ha uppfattat budskapet. Den avgörande aspekten som eleverna menade 

skilde olika mottagares reaktioner åt var om de var fans till det lag som sände budskapet eller inte. Båda 

fokusgrupperna menade att avsändarnas egna supporters skulle reagera och handla positivt när de 

                                                 
94 Rosenzweig & Thelen. (1998). S, 177-178.  
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uppfattat budskapet. Fokusgrupp 1 ansåg att människor i Hagfors skulle bli stolta och hålla med om 

budskapet i logotypen och vilja handla genom att gå på matcher och heja på Viking HC. En del 

supportrar skulle känna att de hade en identitet som var kopplad till laget och därigenom även till de 

gamla vikingarna och skulle därför enligt eleverna i Fokusgrupp 1 vilja klä sig som vikingar när de 

besökte matcherna. Även Fokusgrupp 2 menade att mottagarna som var Färjestadfans skulle reagera 

positivt när de uppfattade budskapet i ceremonin. Dessa mottagare skulle enligt Fokusgrupp 2 glädjas åt 

budskapet och hyllandet av den tidigare spelaren och skulle handla genom att hylla den tidigare spelaren 

eftersom de har följt honom under många år. Möjligen skulle människor med anknytning till Färjestad 

även se upp till minnet av Johansson och vila bli lika bra som han var.  

Andra lags supportrar som var mottagare till de lokala brukens budskap skulle dock reagera och handla 

genom att visa avståndstagande eftersom de inte höll med om det som budskapet förmedlade, vidhöll 

båda fokusgrupperna. I Fokusgrupp 1 menade eleverna att andra lags supportrar och spelare skulle 

handla genom att vilja motbevisa att Viking HC kännetecknades av samma egenskaper som de gamla 

vikingarna. Fokusgrupp 2 menade att andra fans som mottog budskapet kanske inte skulle se visten i att 

hylla och hedra Johansson eftersom de inte ansåg att han var betydelsefull. Därmed trodde gruppen att 

dessa mottagare skulle ta avstånd från budskapet som förmedlas genom Johanssons hissade tröja.  

3.5 Sammanfattade diskussion  

Sammantaget har denna studies resultat, vilket grundar sig i en intervjuguide där inspiration tagits från 

Nordgrens modell över hur historiebruk kan analyseras som en kommuniktationskejda mellan avsändare, 

budskap och mottagare visat att eleverna hade en god förmåga att analysera bruk av historia. Detta 

genom både bruk med internationell och lokal anknytning. Resultatet av de två fokusgruppsintervjuerna 

visade att eleverna genom sina analyser av bilderna, med både internationell och lokal historisk 

anknytning, kunde redogöra för hur historia i dessa sammanhang användes av olika människor och 

grupper i nutiden i flera olika sammanhang. Eleverna i båda fokusgrupperna kunde även genom dessa 

lokala och internationella exempel på historiskt användning redogöra vad budskapet som förmedlades 

genom denna användning var. Av resultatet framgår det även att eleverna i båda fokusgrupperna kunde 

ge konkreta exempel på vilka syften och motiv avsändarna bakom bruket kunde haft med att använda 

just denna historiska referens, detta i bruk med både internationell och lokal historia. Ytterligare kunde 

eleverna genom den internationella och lokala användningen av historia redogöra för hur olika 

mottagare kunde tänkas reagera och handla efter att de beskådat avsändarens budskap.  

Detta vittnar om att eleverna kunde hålla igång och analysera historiebruk på flera nivåer, både 

internationellt och lokalt. Således kunde eleverna ge exempel på hur historia på olika platser i samhället 
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används och bedöms vilket härleds till Karlsson definition av historiekultur95. Detta visar att eleverna 

kunde analysera hur historia används och bedöms i flera historiekulturer i samhället. Klart står alltså att 

eleverna i denna studie genom ställda intervjufrågor härledda till Nordgrens modell har kunnat förklara 

hur historia kan brukas och ses en kommunikation mellan avsändare och mottagare genom budskapet. I 

detta fall har eleverna även lyckats tolka hur användning av historia kan skapa mening för olika 

människor, vilket Nordgren ser som viktigt med modellen.96 Följaktligen visade eleverna även att de 

kunde föra underbyggda resonemang kring hur historia används ur flera olika perspektiv och för olika 

syften, vilket är något som kursplanen efterfrågar.97 Detta leder till synpunkten att nyttjandet av 

Nordgrens olika frågor i kommunikationsmodellen i denna studies fokusgrupper bör ses som gynnsam 

för elevernas analys av de olika historiebruken. Det med tanke på hur de därigenom kunde analysera 

både brukets budskap, avsändarnas möjliga syften och motiv samt hur olika mottagare kunde tänkas 

reagera och handla efter att ha uppfattat budskapet. Dessa synpunkter kring de positiva följderna av 

elevernas analys av historiebruk genom av användningen av Nordgrens modell över hur historiebruk kan 

ses som en kommuniktationskejda mellan budskapet, avsändarna och mottagarna är denna studies 

främsta kunskapsbidrag till forskningsfältet. Detta eftersom modellen inte tidigare testats empiriskt.    

Denna studies resultat både bekräftar och problematiserar tidigare gjorda studiers resultat. Flera likheter 

kan dras Eliassons m.fl. slutsatser. Författarna har även där en positiv bild över elevers förmåga att 

analysera hur människor använder eller brukar historia. Av deras studie framgår det även att eleverna 

kunde analysera och identifiera hur historia brukades samt resonera kring avsändarnas syfte eller motiv 

med bruket. Eliasson m.fl menade även sig kunna skönja att eleverna i deras studie kunde tolka hur olika 

bilder av det förflutna bildar skilda föreställningar om nutiden, vilket får konsekvenser för framtiden.98 

Andra gjorda studier har dock funnit brister i elevernas förmåga att analysera historiebruk, vilka inte har 

uppkommit lika tydligt i denna studie. I Alvéns studie uppkom det problem kring när eleverna 

analyserade hur historia idag brukades av högerextrema grupper i hyllandet av Karl XII på dennes 

dödsdag. Alvén beskriver att många elever i hans fall hade svårt att skilja på den faktiska historiska 

referensen som användes och hur den brukades i nutiden. Detta gjorde att vissa elever satte in Karl XII i 

de högerextremas nutida agenda och gjorde honom till rasist. Detta problem uppkom eftersom eleverna i 

analysen inte tog hänsyn till brukarnas syfte med användningen av historia och vilka behov som bruket 

av Karl XII svarade mot. Dessutom var det många elever som uttryckte att de inte förstod uppgiften de 

fick enligt Alvén.99 Dessa problem är något som inte uppkom i fokusgruppsdiskussionerna i denna 

studie. Eleverna i denna studie kunde resonera och hålla isär avsändarnas faktiska bruk av historien i 

                                                 
95 Karlsson. (2014). S, 65-66. 
96 Nordgren. (2016). S, 13.  
97 Skolverket. (2011). S, 180. 
98 Eliasson. Alvén. Rosenlund. Rudnert. & Zander. (2012). S 267, 272, 276. 
99 Alvén. (2011). S, 163. 
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budskapet samt avsändarnas motiv eller syfte med att använda just denna historia i budskapet. Det var 

heller inga elever i denna studie som uttryckte att de inte förstod uppgifterna under 

fokusgruppsintervjuerna. En möjlig orsak till detta kan vara att eleverna i denna studie var förtrogna och 

hade goda ämneskunskaper beträffande den historia som användes i studiens stimulusbilder.  

Även Olofsson beskriver en viss problematik med elevernas förmåga kopplat till historiebruk. Han 

menade att eleverna i vissa fall överbetonade likheterna mellan det förflutna och nutiden och att de inte 

la något större vikt vid de faktiska skillnaderna mellan dem. Detta såg han genom att eleverna likställde 

Sverigedemokraternas framväxt med nazismens under 1930-talet.100 Även fast utgångspunkterna mellan 

denna studie och Olofssons skiljer sig åt menar jag att intressanta komparationer kan göras. Även när 

eleverna i denna studie analyserade att budskapet i affischen över kristallnatten menade de att högervåld 

eller rasistiska åsikter likställdes mellan kristallnatten och Utöya. Dock visade eleverna i båda 

fokusgrupperna under samtalen en medvetenhet kring att budskapet inte gav en rättvis bild över 

högergrupper idag, vilket indikerar på att eleverna inte höll med om budskapets likställande personligen, 

vilket skiljer sig från många elever i Olofssons studie. Detta eftersom eleverna i Olofssons studie själva 

likställde Sverigedemokraternas med nazismens framväxt under 1930-talet och visade på låg förmåga att 

se de faktiska skillnaderna.    
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i en högstadieklass. Karlstad: Karlstads universitet. 

Rosenzweig, Roy. & Thelen, David. (1998). The presence of the past [Elektronisk resurs]: popular uses 

of history in American life. New York: Columbia Univ. Press 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolinspektionen. (2015). Undervisning i historia. Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wibeck, Victoria (2000). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Internetkällor 

Skolverket. (2013). Ämnesprov, läsår 2012/2013: Historia. Texthäfte till delprov A, 

https://www.npsoportal.se/files/2015/01/prov13hi9_texthafte_a.pdf (hämtad: 2018- 04- 15). 

Viking HC. (2018). https://www.laget.se/VIKINGHC (hämtad 2018- 04- 09).  

Värmlands Folkblad. (2012). Mathias Johanssons tröja i taket, https://www.vf.se/uncategorized/mathias-

johanssons-troja-i-taket/ (hämtad: 2018- 04- 10).     

 

https://www.npsoportal.se/files/2015/01/prov13hi9_texthafte_a.pdf
https://www.laget.se/VIKINGHC
https://www.vf.se/uncategorized/mathias-johanssons-troja-i-taket/
https://www.vf.se/uncategorized/mathias-johanssons-troja-i-taket/


 

 

Källor 

Fokusgruppintervjuer 

Fokusgrupp 1: genomförd 180502. 

Fokusgrupp 2: genomförd 180504. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Öppningsfrågor  

Vad heter ni och vart bort ni? Vad är ert största fritidsintresse?  

Introduktionsfrågor 

 Är historia viktigt/intressant ämne för er? Varför?  

 Brukar ni gå på muséer, se historiska program på tv eller lyssna på poddar som behandlar historiska 

ämnen? – Varför? Ge exempel?  

 I er undervisning i historia i skolan, har ni där fått chans att prata om hur personer/grupper idag använder 

sig av historia för olika syften?  

 Använder ni någon gång historia eller känner du någon som använder historiska kunskaper i sin vardag 

för att uppfylla sina behov eller önskemål? På vilket sätt och i vilka sammanhang? 

Övergångsfrågor  

 Känner ni till några gatunamn, statyer, byggnader eller skolor som har namn eller som knyter an 

historiska personer, platser eller händelser?  

 Vad tror ni syftet är med att skapa statyer, gatunamn eller skolor med namn utifrån kända historiska 

personer, platser eller händelser?  

 Om ni skulle namnge ett torg, gatunamn, staty eller byggnad efter en historisk person, händelse eller sak. 

Vad skulle den få för namn då? Försök kom hem två förslag, ett med internationell anknytning och en 

med lokal anknytning?  

Nyckelfrågor 

1.   

 Vad är formen (t.ex. bild, reklamfilm, staty) på budskapet? och vad föreställer/ beskriver den? 

 Vem är avsändaren av budskapet/bilden?  

 Vilka tror ni är mottagare till detta budskap/bild? 

2.  

 Vad är budskapet i den här bilden? Finns det flera budskap, direkta och indirekta? 

 Varför tror ni att denna historiska referens används i just detta sammanhang?  

 Vad kan avsändaren ha för motiv med att skapa den här bilden/budskapet? Varför har någon skapat 

budskapet/bilden? 

 Hur tror ni att de som ser budskapet/bilden reagerar? Kan olika människor reagera olika? 

3.  

 Finns det värderingar i budskapet/bilden? Hur relateras historien till nutiden och framtiden genom 

budskapet? 



 

 

 Tror ni att avsändaren av bilden/budskapet försöker förklara något, skapa anknytning eller påverka 

någon? 

 Påverkas mottagarens förståelse eller tankar av bilden/budskapet? 

 Kan en mottagare vilja göra något när den har sett bilden/budskapet? Kan olika mottagare vilja handla på 

olika sätt?   

4.  

 Hur uttryckts mottagares reaktioner?  

 Hur tror ni att avsändaren reagerar på mottagarnas reaktioner?  

 

Avslutande frågor  

 Moderatorn fångar upp och sammanfattar det som tagits upp i fokusgruppen för att deltagarna ska få 

möjlighet till ytterligare klargöra vad de menar så inget misstolkas från moderatorn.  

Slutfråga 

 Är det något som har något att tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

Bild 1: Nationellt historiebruk101 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad var kristallnatten? 

Kristallnatten kallades de attacker på judar som skedde i Tyskland i november 1938. Under natten 

förstördes judiska affärer och synagogor. Omkring 400 judar dog. Attackerna organiserades av nazister. 

Kristallnatten fick sitt namn på grund av krossat glas ifrån sönderslagna skyltfönster till judiska affärer. 

Få protesterade mot att judarna förföljdes. Nazisterna menade därför att de kunde fortsätta sin 

förföljelse, vilket kom att leda till förintelsen.  

Vad hände på Utöya? 

Anders Behring Brevik greps på den norska ön Utöya den 22 juli 2011. Han hade skjutit ihjäl 69 

personer som var där på läger. Samma dag genomförde han ett bombdåd i Oslo. Bombdådet orsakade 

åtta personers död. Breiviks motiv var kopplade till rasism och högerextremism. Breivik ville förstöra 

för den norska regeringen och det norska Arbeiderpartiet. Det var Arbeiderpartiets ungdomsförbund som 

hade möte på Utöya när Breivik utförde sig dåd.   

 

                                                 
101 Bild och text är taget från Skolverkets nationella prov, texthäfte till delprov A i historia för årskurs 9 år 2013. Skolverket. 

(2013). Ämnesprov, läsår 2012/2013: Historia. Texthäfte till delprov A. S, 8-9.    



 

 

Bilaga 3 

Bild 2: Lokalt historiebruk från Munkfors102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vad är Viking HC? 

Viking HC är en ishockeyklubb i Hagfors, Värmlands län som spelar i serien Hockeytvåan C. I denna 

serie möter Viking HC IFK Munkfors i heta derbyn. Bilden ovan är deras klubblogga.  
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102 Bild hämtad från Viking HC´s hemsida. Viking HC (2018).  



 

 

Bild 3: Lokalt historiebruk från Karlstad103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad föreställer bilden? 

Detta är en bild från Löfbergs arena 2012 när Färjestads BK hissade den tidigare spelaren Mathias 

Johanssons upp hans tröja i taket i arenan. I bakgrunden kan man se flera andra tidigare spelares tröjor 

vara upphängda i taket. Trotjänaren Mathias Johansson har spelat 17 säsonger i Färjestad och har vunnit 

fyra SM-guld med klubben.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

                                                 
103 Bild och text hämtad från Värmlands Folkblad. Värmlands Folkblad. (2012). Mathias Johanssons tröja i taket.    



 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev för deltagande i fokusgruppintervju 

 

 

 

Hej,  

 

 

Mitt namn är heter Simon Jacobsson och jag genomför nu mitt examensarbete på ämneslärarprogrammet 

vid Karlstads universitet. I min utbildning ingår det att genomföra en studie, vilken kommer att 

presenteras i en skriftlig rapport vid universitetet. I denna studie kommer jag genomföra 

fokusgruppsintervjuer, eller gruppintervjuer för att samla in underlag att skriva om i mitt examensarbete.  

   

Syftet med min studie är att genom fokusgruppsintervjuer undersöka hur årskurs nio elever samtalar, 

diskuterar och argumenterar över hur historia idag används av olika personer och grupper. Syftet är även 

att undersöka elevers uppfattningar och åsikter om hur historia idag används, samt hur det framställs 

genom bilder som för eleverna både har en nationell och lokal anknytning. 

 

Deltagandet i studien innebär att du kommer att medverka i gruppintervju där deltagarna tillsammans 

kommer att diskutera ämnen som rör min studies syfte. Intervjutillfället är beräknat att ta omkring 60 

minuter och din medverkan är frivillig, vilket innebär att du kan avbryta din medverkan när som helst.  

Under intervjun kommer ert samtal att spelas in med ljudutrustning för att underlätta min 

sammanställning av era diskussioner. Informationen som samlas under fokusgrupperna kommer endast 

att användas i forskningssyfte till min studie. Ytterligare kommer intervjuerna behandlas konfidentiellt 

vilket betyder att de kommer att avidentifieras så att ingen utomstående kan få reda på att du har deltagit 

i min studie. Materialet från dessa fokusgrupper kommer endast att användas i forskningssyfte och inte 

till något annat. 

 

Jag ser fram emot ett trevligt samtal och hoppas nu att du vill delta i min fokusgruppintervju.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Simon Jacobsson 

Karlstads Universitet 

076-3466376 

 


