


Historia i bruk och medvetande 

En kritisk diskussion av två historiografiska 
begrepp 

Erik Axelsson 

Att historiografin inte bara innefattar undersökningar av den veten
skapliga historieskrivningens historia är vid det här laget ett ganska 
trivialt konstaterande. Under de senaste åren har flera avhandlingar 
och andra studier publicerats som tagit sin utgångspunkt i begrepp 
som historiemedvetande, historiekultur, historiebruk och minne. Detta 
är bra, eftersom det betyder att den teoretiska slagsida som karaktäri
serat debatten kring historieanvändning nu har börjat balanseras av 
empiriskt fotade undersökningar. Att en sådan obalans förelegat har 
uppmärksammats tidigare. Till exempel menar Christer Ohman i en 
recension i Historisk tidskrift 1999 att historiedidaktiker under åtskill
iga år "ägnat stor möda åt att i teoretiska skrifter definiera, omdefi-
niera, utvidga och på nytt omdefiniera historiedidaktikens område 
medan de har genomfört förvånansvärt få empiriska undersökningar 
inom detta fält".1 Därmed inte sagt att teoretisk debatt inte är önsk
värd och nödvändig. Debatten kring historieförmedling är dess bätt
re levande och förhoppningsvis kan denna artikel utgöra ett bidrag.2 

Men naturligtvis måste även de mest sofistikerade och väldefini-
erade begrepp och teorier bevisas vara användbara i bemärkelsen att 
de bidrar till intressanta forskningsresultat. Enligt min mening är det 

1 Christer Öhman, recension av Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red.), Histo-
riedidaktik (Lund 1997), i Historisk tidskrift nr 4 (1999), s. 755. 
2 Se tex. artiklar av Peter Aronsson, Claus Bryld, Nils Erik Forsgård, Kristian Gerner, 
Lars Herlitz, Ulrika Holgersson & Cecilia Persson, Bernard Eric Jensen, Roger Johans

son, Åsa Linderborg, Roddy Nilsson, May-Brith Ohman Nielsen, Cecilia Trenter och Ulf 
Zander i Historisk tidskrift 1999-2002. 
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först nu som användbarheten hos de begrepp som förekommit i de

batten kring historieanvändning kan värderas.3 Frågor man bör ställa 
är till exempel: Hur har begrepp som historiemedvetande, historie
kultur och historiebruk operationaliserats i historiografiska under
sökningar? På vilka sätt har de bidragit till undersökningarnas analys 
och slutsatser? 

Jag kommer i det följande att diskutera ett par av historieförmed-
lingsforskningens kärnbegrepp, historiemedvetande och historiebruk. 
Diskussionen utgår från de två senast publicerade svenska avhandling
ar som har dessa begrepp som explicit teoretisk grund: Ulf Zanders 
Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk histo
ria från sekelskifte till sekelskifte (Lund 2001) och Roger Johanssons 
Kampen om historien: Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvet

ande och historiebruk 1931—2000 (Stockholm 2001). 
Vid läsningen har jag tagit fasta på hur historiemedvetande och 

historiebruk inledningsvis definierats och operationaliserats samt hur 
begreppen sedan relaterats till undersökningsresultaten i avhandlingar
nas sammanfattande kapitel. Det är värt att redan inledningsvis under
stryka att jag inte avser att kommentera Johanssons och Zanders i 
många avseenden förtjänstfulla avhandlingar i sin helhet, utan enbart 
att använda dem som exempel i en vidare begreppslig diskussion. 

Historiemedvetande 

Utan att göra någon omfattande begreppshistorisk exposé, kan man 
konstatera att begreppet historiemedvetande funnits inom historie-
didaktiken (främst i Västtyskland) sedan 1960-talet.4 Med början på 
1970-talet började begreppet att användas av forskare som ville 
bredda det historiedidaktiska forskningsfältet från att bara omfatta 
skolans historieförmedling till att inkludera alla former av historie
förmedling. 

3 Utanför Sverige har dock omfattande empiriska undersökningar av historieförmedling 
publicerats. Se tex. det av Claus Bryld och Bernard Eric Jensen ledda projektet Human
istisk historieformidling - i komparativ belysning (Frederiksberg 1996-2000). 
4 Carsten Tage Nielsen, Historie til aftenkajfen - en historiekulturel analyse af tv-nyheds-
formidlingen som historieproducerende diskurs (Roskilde 1996), s. 46. 
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Den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismanns artikel "Ge-

schichtsbewuEtsein" från 1979 tas ofta som utgångspunkt i diskus
sioner kring historiemedvetande. Denne brukar även räknas som en 
av de som på allvar introducerade begreppet inom didaktiken.5 

Bernard Eric Jensen har dock påpekat att man redan i Jeismanns 
artikel kan utläsa inte mindre än fyra olika definitioner av historie
medvetande: 

• historisk medvetenhet - historiemedvetande i betydelsen förmågan 
att aktivt reflektera över sammanhanget mellan nutid, dåtid och 
framtid, som i uttrycket "att vara medveten om det förflutna och 
dess roll" 

• historia som medvetande - historiemedvetande i betydelsen att 
nutid, dåtid och framtid alltid finns närvarande i alla människors 
medvetande 

• det förflutnas närvaro i föreställningar — historiemedvetande i 
betydelsen vad människor vet om det förflutna 

• historietolkning som kollektiv förståelse - historiemedvetande i 
betydelsen gemensam förståelse av sammanhanget mellan nutid, 
dåtid och framtid baserad på emotionella upplevelser6 

Dessa är inte på något sätt motstridiga, men den definition man 
väljer att lägga till grund för en studie får konsekvenser för vad som 
utpekas som det intressanta forskningsobjektet och därmed också 
studiens frågeställning. Att definiera vad man egentligen avser med 
historiemedvetande är därmed av största vikt för att uppnå be
greppslig klarhet och vetenskaplig transparens. Emellertid är dessa 
nyansskillnader något som inte alltid uppmärksammats i de under
sökningar som företagits med historiemedvetande som utgångspunkt 
eller ens i den teoretiska debatten kring begreppet. Av denna an-

^ Karl-Ernst Jeismann, "Geschichtsbewufitsein", i Jörn Rusen m.fl. (Hrsg.), Handbuch 
der Geschichtsdidaktik, Band 1 (Diisseldorf 1979). 
6 Bernard Eric Jensen, "Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik", i 
Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red.), Historiedidaktik (Lund 1997), s. 58 f. 
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ledning har historiemedvetandebegreppet kritiserats för att vara vagt 

och oskarpt och att det närmast fått karaktären av ett tomt slagord.7 

Historiebruk 

Inom svensk historiografisk forskning används historiebruk dels som 

en mer eller mindre exakt synonym till det internationellt mer 

etablerade begreppet historiekultur och dels som en bestämning till 

detta begrepp.8 Till exempel förekommer det i båda dessa betydelser 

i Historisk tidskrifts temanummer kring historiebruk (nr 2, 2002). 

Peter Aronsson gör i den inledande artikeln en tydlig skillnad mellan 

historiebruk och historiekultur, medan övriga skribenter använder 

begreppen synonymt.9 

Aronsson benar ut begreppen på ett förtjänstfullt sätt och hans 

definitioner kan vara bra att ha med sig vid den fortsatta läsningen. 

Historiekulturen är "de artefakter, ritualer, sedvänjor och påstå

enden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möj

ligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och fram

tid". Detta skiljs från historiebruk, vilket är "de processer då delar av 

historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande 

och handlingsorienterade helheter", medan historiemedvetande är de 

"uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid, och framtid som 

styr, etableras och reproduceras i historiebruket".10 

Klas-Göran Karlsson har med utgångspunkt i resonemang kring 

historiemedvetande och historiekultur utarbetat ett schema för att 

kunna skilja mellan olika slags historiebruk. I denna typologi rela

teras olika historiebruk till de mänskliga behov bruken svarar mot 

och de funktioner som de därmed har.11 Karlssons historiebruks-

7 Jensen (1997), s. 50 f. 
8 För en historik över historiekulturbegreppet, se Carsten Tage Nielsen, "Historiekultur 
og historiebevidsthed - alternative diskurser om historie", i Den Jyske Historiker ekstra-
nummer (dec. 1995). 
9 Peter Aronsson, "Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden", i Historisk 
tidskrift nr 2 (2002). 
10 Aronsson (2002), s. 189. 
11 Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen (Stockholm 1999), s. 57 ff. 
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typologi har legat till grund för flera undersökningar (bland annat 

Ulf Zanders avhandling) och är även en utgångspunkt för det jäm

förande projektet "Förintelsen och den europeiska historiekulturen" 

där Karlsson ingår som en av initiativtagarna. 
En intressant aspekt när man talar om bruk av historia är huru

vida man också kan och bör tala om missbruk av historia. Med detta 

avses inte den inomvetenskapliga debatt och prövning där källkritik 

och kritiskt ifrågasättande ingår som självklara delar. Frågan om 

missbruk av historien handlar istället om skilda sätt att se på histo

rikerns roll i samhället. Historikern kan, som Klas-Göran Karlsson 

påpekat, lika lite som någon annan skilja bruk av historia från miss
bruk på strikt vetenskapliga grunder. Avgörandet, om man väljer att 

göra ett sådant - en fullt ut relativistisk hållning är kanske också 

möjlig att inta, sker istället på moraliska och politiska grunder. 

Karlsson slår till exempel fast att historiebruk som kränker mänsklig 
värdighet och mänskliga rättigheter genom att vara diskriminerande, 

stigmatiserande eller konfliktskapande är missbruk av historia.12 

Självklart är det upp till var och en att välja sina egna kriterier för 

vad som ska anses vara bra historiebruk och vad som ska betecknas 

som missbruk, huvudsaken är att dessa kriterier redovisas så att de 

klart framgår. Detta är inte minst viktigt om det är i egenskap av 
fackhistoriker man tar sig an domarrollen. Vetenskapsmannens ut

talanden om bruk och missbruk kan lätt framstå som vetenskapligt 

grundade "sanningar", även om det rimligtvis är så att också histori

kers applåderande eller fördömande av bruk av historien är grundade 

på politiska och moraliska överväganden. 

Historiemedvetande som bild 

Hur har då historiemedvetande och historiebruk använts i praktiken? 

Den första av de två fallstudier jag gjort för att belysa detta är Roger 

Johanssons avhandling om synen på skotten i Ådalen. 

12 Klas-Göran Karlsson, "The Holocaust as a problem of historical culture. Theoretical 

and analytical challenges", i dens. & Ulf Zander (eds.) Echoes ofthe Holocaust. Historical 

cultures in contemporary Europé (Lund 2003), s. 42 f. 
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Det övergripande syftet med Kampen om historien är att undersöka 
hur relationen mellan vad författaren kallar "Ådalsbilderna", samhälls
utvecklingen och historieskrivningen sett ut under 1900-talet.13 Med 
hjälp av begreppen bild, berättelse och begrepp vill Johansson klar
göra hur historien om Ådalen 1931 förmedlats under 1900-talet och 
vilken betydelse händelsen haft för olika personer och grupper. Att 
det är en avhandling om historieförmedling framgår tydligt redan av 
undertiteln, där såväl historiemedvetande som historiebruk ingår. 

I det inledande kapitlet och i den del av det andra kapitlet där 
Johansson redogör för sina teoretiska inspirationskällor refereras 
också till historiemedvetande i flera olika sammanhang. Begreppet 
används bland annat för att definiera avhandlingens huvudbegrepp 
bild. Vad Johansson i sin tur menar med historiemedvetande fram

går dock inte direkt. Uppenbarligen anses det vara ett så pass etable
rat och självklart begrepp så att det inte behöver definieras närmare. 
Genom att se hur bild används i undersökningen kan man dock 
förstå vad Johansson menar med historiemedvetande. Inledningsvis 
beskrivs förhållandet så här: 

Genom att använda mig av bild som begrepp vill jag försöka komma 
åt en aspekt av det vi kallar historiemedvetande. Genom de bilder vi 
konstruerar förklarar vi vad som hände och hur något var, vilket 
innebär att vi placerar in oss själva både bakåt och framåt i histori
en. Men då påverkar vi också historien. Vårt historiemedvetande 
kan sedan vara mer eller mindre sammanhängande och genomtänkt. 
Historiemedvetande är i den meningen individuellt, men jag menar 
att när det sedan artikuleras går bilderna att sammanföra till mera 
sammanhållna tolkningar.14 

Bild och historiemedvetande förefaller alltså vara samma sak, något 
som också bekräftas ett par rader längre fram i texten då det görs det 
klart att bild "relaterar till hur vi tolkar in oss själva i dramatiska eller 
omvälvande händelser runt omkring oss, det vill säga vårt historie
medvetande".15 Redan här kan man alltså fråga sig vilken funktion 

13 Johansson (2001), s. 30. 
14 Johansson (2001), s. 25 f. 
15 Johansson (2001), s. 26. 

16 



det icke-definierade begreppet historiemedvetande egentligen har att 

fylla i avhandlingen. 
Beträffande termen historiebruk framgår inte klart vad den avses 

betyda, eftersom den så vitt jag kunnat finna inte alls finns nämnd i 
de inledande kapitlen i avhandlingen. Därmed får man anta att titelns 
"historiebruk" inte avser något specifikt och att det är upp till läsaren 
att tolka ordet efter behag. Oavsett begreppets innebörd framgår klart 
av de inledande resonemangen vad det är Johansson avser att under
söka: hur olika aktörer, företrädesvis politiska, berättat historien om 
Ådalen 1931 och hur detta "historiebruk" sett olika ut beroende på 
tid, sammanhang och aktör. Det är helt enkelt en högst relevant men 
på många sätt traditionell studie av politik och makt där historie
skrivningen fungerar som vad Åsa Linderborg kallat en "ideologisk 

maktresurs".16 

Johanssons resultat sammanfattas i kapitlet "Konklusion". Här an
ges inledningsvis att en utgångspunkt för avhandlingen är att händ
elserna i Ådalen blivit ett begrepp som placerats in i större berättelser. 
Ådalens politiska betydelse har legat i att historien om händelsen har 
kunnat användas för att stärka klassbaserade kollektiva identiteter. Att 
så har varit fallet framgår också tydligt av undersökningen, där ett an
tal ideologiskt färgade versioner av vad som hände 1931 framträder i 
ett par handlingsrekommendationer inför framtiden. Johansson me
nar att en förutsättning för detta historiebruk är att "skotten kom att 
bli en aktiv del av människors historiemedvetande, det vill säga av hur 

vi mer eller mindre sammanhängande och genomreflekterat förstått 
att tolka in oss själva i det som hänt i Lunde".17 Att händelsen så 
snabbt inkluderats i historiemedvetandet (och därmed kunnat fungera 
politiskt mobiliserande) förklaras med att "människorna själva kunde 
placera in händelserna i sitt eget medvetande om orsakerna till skot
ten. Skotten bekräftade det man redan 'visste', vart man var på väg 
och vilka lösningar som stod i sikte. Skotten aktiverade därmed män-

Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk makt

resurs 1892-2000 (Stockholm 2001), s. 11. 
17 Johansson (2001), s. 446. 
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niskorna och satte dem i rörelse i strejker och insamlingar."18 Jag ut

läser sambandet mellan historiebruk och historiemedvetande som att 

händelser som har historiebrukspotential blir del av historiemed

vetandet och för att en händelse ska kunna brukas så måste den ingå 

i historiemedvetandet, vilket knappast bidrar till ökad begreppslig 

klarhet. 

Min slutsats av hur historiemedvetande och historiebruk används i 

Kampen om historien är att undersökningen klarar sig alldeles utmärkt 

utan - eller kanske snarare - trots dem. Avhandlingen visar tydligt 

hur ideologiska och politiska faktorer samspelar med samhällsutveck

lingen i stort när historien om omdebatterade händelser ska skrivas. 

Den har däremot väldigt lite att säga om varför vissa historiska förete

elser ständigt kan tolkas och omtolkas för att fungera som politiskt 

mobiliserande metaforer och symboler. Där finns inte heller mycket 

att hämta för den som vill veta hur historiemedvetanden generellt 

skapas, hur de kan ta sig ut eller hur och under vilka betingelser de 

kan användas eller brukas för politiska syften. 

1900-talets historiebruk 

Om Kampen om historien är en smula knapp beträffande begrepps

definitioner, så är det knappast fallet med Ulf Zanders avhandling. 

Fornstora dagar, moderna tider inleds med tjugo sidor reflektioner 
över historiens betydelse för samtiden, samhället, politisk legitimitet, 
identitet och synen på tid. Efter detta följer ett avsnitt där det för av
handlingen centrala begreppet historiemedvetande belyses genom de 

kompletterande begreppen modernitet och tradition. I det egentliga 

teorikapitlet avhandlas sedan huvudbegreppen historiemedvetande 
och historiebruk på vardera cirka tio sidor.19 

18 Johansson (2001), s. 451. 
19 Zander (2001), s. 13-57. Här ska sägas att Zander inte är ensam om denna mångordig
het: han följer i allt väsentligt (ibland faktiskt ordagrant) Klas-Göran Karlssons likaledes 
femtiosidiga inlednings- och teoriavsnitt i Historia som vapen (Stockholm 1999). 
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Avhandlingens syfte är att systematiskt undersöka hur och varför 
den svenska historien debatterats under 1900-talet.20 Utgångspunkten 
är att genom att analysera hur historien fungerar i ett samhälle nå 
ökad förståelse för hur detta samhälle fungerar; historien fungerar 
som en samhällets självbild.21 En av de viktigaste aspekterna i denna 
samhälleliga självbild är, enligt Zander, förhållandet mellan tradition 
och modernitet, ett begreppspar som i sin tur kan användas för att 
närma sig det annars svåroperationaliserade begreppet historiemed
vetande. Eftersom tidsaspekten är central när man talar om tradition 
och modernitet ger Zander en begreppshistorisk exposé över be
greppen. Dessvärre kommer sedan inte den förespeglade operation-
aliseringen av historiemedvetande, varför man får anta att avsnittet 
är tänkt att fungera som en textmässig brygga till avhandlingens 
teorikapitel "Tidens tecken - om historiemedvetande".22 

I teoriavsnittets diskussion av historiemedvetande gör Zander en 
poäng av att skilja på två huvudtyper av historiemedvetanden: ett där 
förändring står i centrum och ett som utgår från kontinuitet och cyk
liska förlopp. Det förstnämnda historiemedvetandet kopplas samman 
med den vetenskapliga historieskrivningens tolkande förhållnings
sätt, medan det senare förknippas med politiskt bruk av historia och 
människors behov av trygghet och stabilitet.23 Zander konstaterar 
vidare att historiemedvetande har tydliga kopplingar till kollektiva 
identiteter och minnen och i synnerhet nationella sådana, men att 
det också kan förstås i termer av metaforer, symboler och nyckel
scenarier. 

Zanders fylliga bakgrundsteckning och genomgång av forsknings
fältet mynnar till slut ut i en operationalisering av historiemedvet
ande med hjälp av begreppet historiebruk: 

2^ Zander (2001), s. 460. 
21 Zander (2001), s. 24 f. 
22 Zander (2001), s. 33-37. 
23 Zander (2001), s. 42 f. Zander följer återigen Karlsson, men ger inte uttryck för det 
normativa synsätt på de två typerna av historiemedvetande som denne gör, jfr Karlsson 

(1999), s. 34-52. 
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Människan är både som individ och gruppmedlem aktiv, medveten 
och målinriktad. Som sådan lever hon i nuet, men gör samtidigt ut
blickar längs tidshorisonten, både mot det förflutna och mot fram
tiden. De historiebruk som identifieras nedan är således resultat av 
mänskliga behov. Där det finns bruk finns det också brukare. I den 
mån bruken leder till att mänskliga behov blir tillfredsställda har de 
fyllt sin funktion, om inte leder de till en dysfunktion. [ ] För
utom politisk-ideologiska skiljefrågor spelar även socioekonomiska 
förhållanden, graden av modernisering och institutionalisering samt 
historiskt framvuxna kulturtraditioner en väsentlig roll för vilka be
hov och bruk som upplevs som särskilt relevanta och betydelsefulla. 
[ ] Eftersom flertalet av dessa faktorer är samhälleligt betingade 
kan vi förmoda att vissa behov och bruk når stor spridning på grund 
av att de upplevs som relevanta av folkflertalet i skilda samhällen.24 

Blockcitatets två första meningar är en koncis sammanfattning av de 

föregående fyrtio sidorna. Sedan följer vad jag tolkar som Zanders 

egentliga teoretiska utgångspunkter: antaganden om enskilda och 

kollektiva aktörer, samhälleliga strukturer och det förflutnas rela

tioner till dessa, relationer som antingen kan vara funktionella eller 

dysfunktionella. Precis som Kampen om historien inte handlar om 

historiemedvetande, utan om politisk historieskrivning, handlar allt

så inte heller Fornstora dagar, moderna tider om historiemedvetande. 

Den är istället en kartläggning av vilka referenser till det förflutna 

som förekommit i offentliga debatter under 1900-talet. Historie

användningen kategoriseras sedan enligt den tidigare nämnda typo
logi över historiebruk som Klas-Göran Karlsson utarbetat. Enligt 

denna kan historiebruket vara vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, 

ideologiskt/politiskt eller icke-bruk av historia. De olika historie

bruken är empiriska generaliseringar utifrån en undersökning av 

sovjetiskt och postsovjetiskt historiebruk, men de kan enligt Zander 

antas vara giltiga för alla samhällen.25 

Tanken bakom historiebrukstypologin är att man genom att identi

fiera olika brukare och deras historiebruk ska kunna säga något om 

de bakomliggande behov som utlöst historiebruket och därmed om 

24 Zander (2001), s. 52. 
25 Karlsson (1999); Zander (2001), s. 53. 

20 



det samhälle som omger brukaren. Problemet med typologin är att 
det i praktiken är omöjligt att definiera historiebruken så att de fakt
iskt kan skiljas åt. Även Zander medger detta problem, men ser det 
inte som "någon uppenbar nackdel", utan menar tvärt om att det 
intressanta är just "att kombinationerna av historiebruk växlar över 
tid och rum".26 

Jag måste här invända att jag trots allt finner det vara en nackdel 
när de analysredskap som valts ut för en undersökning inte kan appli
ceras på det empiriska materialet.27 Att historieanvändningen kan 
antas "växla över tid och rum" är ett tämligen trivialt konstaterande, 
om man som Zander har som utgångspunkt att de behov som ligger 
till grund för historiebruken till stor del är bestämda av det omgivande 
samhället. Samhället är ju som bekant ganska växlande till sin 
karaktär. Istället för svepande resonemang kring förhållandet mellan 
samhällsutveckling och offentligt historieanvändande menar jag att 
en mer relevant forskningsuppgift består i att undersöka mera exakt 
hur historieanvändningen ser ut för att därmed på djupet kunna ana
lysera dess logik. I en studie som Zanders är detta svårt att göra, dels 
med tanke på det stora tidsspannet på hela 100 år, som befrämjar 
översikt snarare än djupare analys, dels med tanke på att det inte 
finns några klart definierade analysverktyg att företa en sådan under
sökning med. 

I det sammanfattande kapitlet är det inte förvånande att begreppet 
historiemedvetande nästan helt lyser med sin frånvaro. Zander tar 
fram det för att återigen understryka att vårt bruk av det förflutna 
"avhänger av var vi tycker oss stå i nuet och vart vi vill gå i fram
tiden" och liksom i inledningskapitlen verkar det vara allt begreppet 
har att bidra med.28 

Det andra huvudbegreppet, historiebruk, är däremot flitigt före
kommande i avhandlingens sammanfattning. Zander visar, till 
exempel i sina resonemang kring tradition och modernitet, på ett 

26 Zander (2001), s. 57. 
27 Likartad kritik framförs av Claus Bryld i recensionen "Svensk historiekultur" i Histo
risk tidskrift nr 2 (2002), s. 348 f. 
28 Zander (2001), s. 461. 
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övertygande sätt att den offentliga historieanvändningen följer de 
övergripande ideologiska, vetenskapliga och kulturella förändring
arna i samhället.29 Dessa förändringar har konsekvenser både för hur 
gångbart historiskt grundade argument är i olika sammanhang och 
vilka historiska företeelser det är som lyfts fram i debatten, något som 
dock går utmärkt att undersöka utan referenser till kategorier av histo
riebruk. Konstaterandet att det "nationalistisk-ideologiska" historie
bruket ersatts av ett "demokratiskt-ideologiskt" belyser möjligtvis att 
all offentlig historieanvändning har politiska syften, oavsett vilken den 
bakomliggande ideologin är. Att det vetenskapliga historiebruket vuxit 
sig starkare under 1900-talet kommer inte heller som en överraskning 
för en historiograf, men frågan är hur detta historiebruk egentligen 
kan särskiljas från de ideologiska och moraliska historiebruken. Det 
moraliska historiebruket verkar i sin tur inte på något meningsfullt 
sätt kunna skiljas från det ideologiska historiebruk det vuxit fram i 
opposition till. 

Att förse olika exempel på offentlig historieanvändning med olika 
historiebruksetiketter tillför, enligt min mening, ingen ökad förståelse 
vare sig för hur historien fungerar i ett samhälleligt perspektiv eller i 
termer av historiemedvetande. Krutet borde istället läggas på att ut
veckla analysen kring varför vissa historiska företeelser ibland är poli
tiskt gångbara för vissa grupper, ibland för andra aktörer och ibland 
inte alls. Sådana resonemang saknas inte i Fornstora dagar, moderna 
tider men de förklaringar som bjuds är tämligen ad hoc-artade. Med 
mera av teoretisk stringens och mindre av resonemang kring historie
medvetande skulle den fylliga empiriska undersökningen göras bättre 
rättvisa. 

Zanders sammanfattning mynnar (bland annat) ut i ett par kon
stateranden som faktiskt understryker de poänger jag vill göra med 
denna artikel: debatterna om historien handlar i grunden om olika 
intressegruppers strävan att uppnå tolkningsföreträde och historie
skrivningen blir därmed i förlängningen en produkt av ideologiska 
överväganden. Zander medger också att han inte studerat det käll-

29 Zander (2001), s. 461 ff. 

22 



material som är relevant för att komma åt det existentiella historie

bruket, eftersom detta historiebruk sällan kommer till uttryck i offent

ligheten. Fotoalbum och liknande material kopplat till det personliga 
minnet vore här betydligt mera lämpligt.30 

Historia i bruk och medvetande 

Jag finner det anmärkningsvärt att det i Zanders och Johanssons av
handlingar visat sig vara lättare att tala om och kring historiemed
vetande än att verkligen undersöka det. Den slutsats jag drar av detta 
är att detta rimligtvis har att göra med de använda begreppen. Man 
kan fråga sig hur pass väl lämpade dessa begrepp är som verktyg för 
den typ av undersökningar som de två här behandlade studierna är 
exempel på. Jag ska här ge mina synpunkter i ämnet. 

Enligt min mening är historiemedvetande något som förvisso kan 
antas existera och verka, men som inte på något meningsfullt sätt kan 
undersökas inom ramen för den typ av historiografiska undersök
ningar som är aktuella här. Inte heller som ett rent analytiskt begrepp 
verkar historiemedvetande tillföra analysen något substantiellt. I de 
här undersökta avhandlingarna har begreppet tvärtom fungerat enbart 
som en brygga över till andra, och — som det visat sig - mera använd
bara begrepp. 

Med intervjumaterial och metoder liknande de som de amerikanska 
historikerna Roy Rosenzweig och David Thelen använt sig av i sin 
undersökning av det förflutnas roll i amerikaners vardagsliv, kan man 
möjligtvis komma åt hur förflutenhet, minne och framtid samspelar 
i människors medvetande.31 Men om sådant material inte finns till
gängligt, instämmer jag med Carsten Tage Nielsen när han under
stryker de stora metodiska problem som är förknippade med att 
undersöka ett fenomen som historiemedvetande. Detta är inte bara 
immateriellt och till stor del individuellt och baserat på minnen och 
erfarenheter, utan också ständigt föränderligt och format av ett antal 

30 Zander (2001), s. 470. 
31 Roy Rosenzweig & David Thelen, The Presence ofthe Past. Populär Uses of History in 
American Life (New York 1998). 
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historieproducerande diskurser vars enskilda inflytande är omöjligt att 

uppskatta. Nielsen kritiserar särskilt undersökningar som söker visa 

hur enskilda historieproducerande diskurser skapar eller omformar 

människors historiemedvetande. Historiemedvetandet kan främst stu

deras genom den historiekultur det lämnar efter sig och blir därmed 

synligt först i efterhand när förändringar i historiekulturen kan 

iakttas.32 Det är också relevant att fråga sig vems historiemedvetande 

som då kan undersökas, eftersom den efterlämnade historiekulturen 

knappast avspeglar hela samhället utan snarare en resursstark elit. 

Beträffande det andra av de historiografiska begrepp som tagits 

fram för skärskådning, historiebruk, har kritiken inte så mycket gällt 

begreppet i sig utan hur det använts analytiskt. Johansson använder 

det inte alls i någon specifik betydelse och det förekommer knappast 

i avhandlingen förutom i undertiteln. Hos Zander däremot utgör 

typer av historiebruk avhandlingens huvudsakliga analysredskap och 

därmed borde enligt min mening mera kraft läggas på att definiera 

och motivera de olika historiebruken. Zander har medvetet valt en 

"öppen analysram" för att fånga historiebrukets variationer över tid, 

vilket är en rimlig utgångspunkt. Men med en sådan utgångspunkt 

måste kravet rimligtvis vara att de analysredskap som faktiskt an

vänds behandlas desto mer omsorgsfullt. Det är inte utan att man 

frågar sig om inte historiebrukstyper, liksom historiemedvetande, är 
något som är lättare att teoretisera kring än att faktiskt identifiera 

och undersöka i ett reellt existerande källmaterial. 

Peter Aronsson har en poäng när han menar att kategorier av 

historiebruk enbart bör ses som analytiska redskap. Historiekulturer

nas slagkraft kommer inte ur historiebruken i sig, utan ur de "för

enklade stereotypier, narrativa troper, metaforer och smakideal" som 

förmår binda samman flera av bruken.33 För att fånga denna kom

plexitet är en "öppen analysram" nödvändig. Jag menar dock att typer 

av historiebruk dels inte är öppet nog genom den låsning som i förväg 

görs vid vissa behov, brukare och historiebruk, och dels inte ger ana
lysen tillräckligt djup eftersom det förblir oklart hur historiebruken 

32 Nielsen (1996), s. 240 f. 
33 Aronsson (2002), s. 203. 
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är kopplade till de samhälleliga faktorer som i slutändan antas för
klara dem. Min slutsats av den genomförda undersökningen är alltså 
att begrepp som historiemedvetande och historiebruk förefaller fun
gera bättre som inspirationskällor än som analysredskap. 

Eftersom det är fegt att kritisera utan att också erbjuda alternativa 
lösningar vill jag peka på ett perspektiv som jag menar kombinerar 
den flexibilitet och analytiska skärpa som den här typen av under
sökningar kräver. Det är det tidigare nämnda diskursbegrepp som 
Carsten Tage Nielsen använt - historieproducerande diskurser - jag vill 
föreslå. Det Nielsen benämner en historieproducerande diskurs är 
det specifika sätt som någon, i ett visst sammanhang och situation, 
framställer en utsaga med en potentiell betydelse om sammanhanget 
mellan dåtid, nutid och framtid.34 Liksom det knappast finns bara en 
historiekultur i ett samhälle, så kan historiekulturerna bestå av flera 
historieproducerande diskurser. Nielsen utvecklar resonemanget på 
följande sätt: 

Principielt har ingen af de historieproducerende diskurser en er-
keldelsemsessig, fortolkningsmaessig eller formidlingsmaessig forrang 
frem for andre, men i praksis får de forskellige diskurser og de insti
tutioner, de er forankret i, tillagt en forskellig status, ligesom de selv 
fors0ger at tilkasmpe sig en status og position i forhold til de andre 
diskurser og institutioner, som producerer historie. Historie-
produktionen har således også en magtmjessig dimension både på et 
institutionelt og et samfundsmasssigt plan. I stedet for at tale om et 
samfunds historiekultur kan man derfor med ligeså god ret tale om 
et samfunds historiepolitik, om erindringens og glemslens politik i 
et samfund.35 

Historieproduktionen är alltså styrd både av aktörernas intressen och 
den aktuella situationen och av det institutionella ramverk som histo
rieproduktionen sker inom. Med institution menas här de traditio
nella strukturerna för socialisering, som till exempel familjen, skolan 
och kyrkan, men också mera moderna sådana, som organisationer, 

34 Nielsen (1996), s. 10, 12, 57. 
35 Nielsen (1996), s. 217. 
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arkiv och museer, bibliotek och massmedia.36 Att tala om historie-

producerande diskurser preciserar alltså vaga uttryck som historiekultur, 

historieanvändning och historiebruk genom att understryka att varken 

tolkningar av det förflutna eller de sammanhang som dessa sätts in i är 

slumpmässiga. Genom att betona historieproduktionens maktmässiga 

dimension blir de centrala forskningsobjekten både aktörerna och 

deras intressen och de omgivande samhälleliga och institutionella 

sammanhangen.37 

Historiografiska undersökningar som istället för att utgå från ab

strakta medvetandefenomen tar avstamp i de slags problemställningar 

som skisseras här, har goda förutsättningar att på ett begreppsligt 

genomskinligt sätt bidra med resultat som är såväl historievetenskap-

ligt intressanta, som relevanta för förståelsen av samhället i stort. 

36 Nielsen (1996), s. 12; se även Bryld (1992), s. 381 f. 
37 Nielsen (1996), s. 13. 
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