
HISTORIEANVÄNDNING

Tobias Kjellström VT 2018





Analysmodell – historieanvändning (historiebruk)

Sammanhang/bakgrund 

Historia
Ex. medeltidslajv, historisk film, 

målning o.s.v. 

Varför?
• Ekonomiska skäl
• Politiska skäl
• Ideologiska skäl
• Pedagogiska skäl
• Existentiella skäl
• Moraliska skäl
• Vetenskapliga skäl

Källkritik
• Sant? Tendens? mm

Perspektiv
• Konkurrerande användning

Följder?
• Ekonomiska följder
• Politiska följder
• Ideologiska följder
• Pedagogiska följder
• Existentiella följder
• Moraliska följder
• Vetenskapliga följder



Assassain´s creed

2014



Förra året (2012) antog Moderaterna ett nytt idéprogram. Ett idéprogram 
som pekar ut i vilken politik partiet ska ha. 

I början av 1900-talet hette partiet Allmänna valmansförbundet.

Utdrag ur Moderaternas idéprogram 2012

”Rättvisa är ett av de värden som vi vill bygga Sverige på, men det är ett 
mångtydigt begrepp. Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor 
upprör oss ofta djupt. Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark 
drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och 
för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.” 

Källa: http://www.moderat.se/sites/default/files/nya_moderaternas_ideprogram_2011.pdf

http://www.moderat.se/sites/default/files/nya_moderaternas_ideprogram_2011.pdf


Raoul Wallenberg

2007

2001



vikingar



Jesus & Judas

2011

http://www.youtube.com/watch?v=8g2xMuwVibw
http://www.youtube.com/watch?v=8g2xMuwVibw


Historieanvändning    

Leta rätt på 2-4 exempel på 

historieanvändning på VRS

1. Ta bild på historieanvändningen

2. Analysera orsaker & följder
OBS! Att informera är ingen orsak till historieanvändning 

Historieanvändning på VRS



Historieanvändning    

Presskonferens angående terrorattackerna 11/9 

2001 

“This is a new kind of -- a new kind of evil. And we 

understand. And the American people are beginning to 

understand. This crusade, this war on terrorism is 

going to take a while. And the American people must 

be patient. I' m going to be patient.”

George W. Bush September 16, 2001 (länk)

1. Varför använder Bush ordet ”korståg” för att 

beskriva kriget mot terrorism?

2. Vilka följder eller reaktioner kan ordvalet tänkas 

få? 
20 januari 2001 – 20 januari 2009

Presidenter och terrorister

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010916-2.html


Historieanvändning    

Fatwa som manar till Jihad mot amerikaner 1998

”Den Arabiska halvön har aldrig - sedan Gud skapade den platt (…) –

invaderats av styrkor som korsfaranas arméer som nu sprider sig som 
gräshoppor, konsumerar dess rikedomar och förstör dess grönska.”

1. Varför kallar Usama bin Ladin amerikanerna för korsfarare? 

2. Vilka reaktioner och följder kan användningen tänkas få?

(Finns det nån mer historieanvändning gömd i detta utdrag?)

Presidenter och terrorister



Historieanvändning    

1. Varför kallar sig IS ledare för kalif? Och varför valde han namnet 

Abu Bakr al-Baghdadi?

2. Vilka reaktioner och följder kan namnet och titeln få?

Presidenter och terrorister



Historieanvändning    

1. Varför använder IS Muhammeds sigill i sin flagga?

2. Vilka reaktioner och följder kan användningen av sigillet tänkas få?

Presidenter och terrorister


