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Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka innehållet i artiklarna i en historisk tidskrift med hjälp av en 

kvantitativ analysmetod. Den tidskrift som valts till undersökningen är den största historiska 

tidskriften just nu; Allt om Historia.

Med utgångspunkt i den övergripande frågeställningen: ”Vad är innehållsmässigt de högsta 

kriterierna för att ett ämne ska hamna på omslag/uppslag? och finns det ett mönster i val av artiklar 

i tidskriften Allt om Historia och i sådant fall hur yttrar det sig?, genomförs en kvantitativ 

innehållsanalys utifrån 58 variabler. Totalt undersöks 496 artiklar i 62 nummer av Allt om Historia 

mellan åren 2005 och 2010.

Uppsatsen utgår från teorier om historiebruk och framing framförda av bland annat historikerna Ulf 

Zander och Klaes-Göran Karlsson samt medieforskarna Karin Wahl-Jorgensen, Thomas Hanitzschs  

och sociologen Todd Gitlins.

Undersökningen visar att  den typiska artikeln i Allt om Historia med största sannolikhet utspelar sig 

i Europa, vanligtvis i Sverige och att den handlar om en kunglighet, som oftast är av det  manliga 

könet. och/eller innefattar någon form av krig som troligtvis äger rum under 1900-talet.

En annan intressant aspekt är att resultatet för de mest omskrivna världsdelar/länder/titlar/årtal/kön 

och ämnen egentligen behandlar två olika typer av artiklar. En som handlar om en svensk manlig 

kung och en som handlar om krig i Europa under 1900-talet

Nyckelord: historia, tidskrift, kvantitativ, journalistik, Allt om Historia,
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Introduktion

1.1 Inledning

Historia har under de senaste decennierna framkallat ett stort intresse i kultur och samhällsliv. 

Historiska filmer och litteratur lockar en allt större publik och diskussioner om historiska frågor 

engagerar debattörer som jobbar långt utanför de professionella historikernas klunga. Historia har 

även fått status som kärnämne i den svenska gymnasieskolan efter att tidigare under 1980-talet 

riskerat att försvinna som skolämne. Historia som vetenskap har även det påverkats av detta 

växande historieintresse, en aspekt är historikers benägenhet att skriva historia som lockar läsare 

utanför den egna professionen, till exempel historiska biografier och populärvetenskapliga artiklar. 

Även söktrycket  till både grund- och forskarutbildning hos de historiska institutionernas 

utbildningar har ökat kraftigt det senaste decenniet.1 Suktandet efter historia finns med andra ord 

överallt i samhället.

Enligt Orvestos undersökning 2010 (där man mäter räckvidderna för ett stort antal medier och 

tidningar) är tidskrifter om historia den grupp som det går allra bäst för och antalet prenumeranter 

växer i en uppåtstigande kurva.2 I andra temabaserade tidskrifter som kretsar kring fasta ämnen som 

konsumtion (till exempel inredning, mode och mat) behåller man oftast en viss mall som man sedan 

fyller på med nya produkter och trender. Hur gör man då i historiska tidskrifter där man skriver om 

ett ämne som behandlar det förflutna och vad är det i det förflutna man värderar som mest 

intressant? Hur mycket historia kan man skriva om och vem är det som har makten över det 

förflutna?

Jag insåg att det fanns ett stort forskningstomrum kring historiska tidskrifter och eftersom jag själv 

alltid haft ett stort historieintresse och läser historiska tidningar regelbundet, kändes det självklart 

för mig att utforska detta område. 
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1 Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (2006) Historieforskning på nya vägar, Nordic Academic Press s.9

2 http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsrapporter-orvesto Räckviddsrapporter ORVESTO. 2011-04-25

http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsrapporter-orvesto
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsrapporter-orvesto


1.2 Bakgrund

Samhället genomsyras av historia eftersom det präglas av våra minnen, dels de som förmedlas 

utifrån, via historieundervisning, massmedier eller föräldrar, och dels sådana som går tillbaka på 

våra egna erfarenheter.3 Historia var under en lång tid på 1900-talet i Sverige ett isolerat ämne som 

man studerade vid specifikt avgränsade tillfällen med allt färre besök i skolans historieklassrum, vid 

universitetens historiska institutioner och landsarkivens släktforskarsalar. Historia handlade helt 

enkelt om det som hänt i det förflutna och för att få kunskap om detta, gällde det att utnyttja 

historievetenskapens arbetssätt. För att förstå historien krävdes gedigen källkritik, inlevelse, 

arkivarbete, och kritisk analys.4

Avgränsat och uteslutet på detta sätt fick historia störst uppskattning hos de professionellt närmast 

berörda. I massmedier, politik och fler delar av den svenska offentligheten var utrymmet för 

historiska frågor väldigt begränsat. Ointresset för ämnet märkets tydligast vid skolans 

historieundervisning och ämnet verkade under 1900-talets två sista decennier rentav bli 

utrotningshotat. Få historielärare förmådde att ens motivera ämnets existens för sina elever. Varför 

syssla med det förflutna när man har fullt upp med att leva i nuet? och vilken nytta kan studier av 

det förgångna ha i ett modernt samhälle? Många lärare vittnade om svårigheten att i detta läge 

övertyga elever om att nutid och framtid faktiskt står i stark förbindelse med dåtid.5

Diskussioner om historiens nytta, med idéhistorikern Sven-Eric Liedman i spetsen, följde sedan 

under åren kring 1980 vilket resulterade i att historia genomgick en förändring och fick en ny typ av 

identitet i det svenska samhället.6 Historien återkom som en meningsbärande del av tillvaron och 

plötsligt fanns samhälleliga förväntningar om att historien skulle ge lösningar på de problem som 

hörde samtiden och framtiden till. Det som under de första efterkrigsdecennierna hade bidragit till 

minskat intresse för historia, höll nu på att ställas på huvudet.7 I det nya läget av ett ökande 

historiskt intresse, har de professionella hanterarna av historia plötsligt fått konkurrens av bredare 

arbetsgrupper som journalister, kulturarbetare och kommersiella intressenter.8 Förskjutningen från 

5

3 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (2004). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur AB s.
21

4 Ibid s.22

5 Karlsson & Zander s.22-23

6 Ibid s.24-27

7 Ibid s.30

8 Ibid s.32



skolbänk till samhälle har också inneburit att de normgivande diskussionerna kring vad som är bra 

och dålig historia och när historia brukas eller missbrukas, har tonats ned.9

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att med en kvantitativ innehållsanalys undersöka artiklarna mellan 

2005 och 2010 i tidskriften Allt om historia. Att jag vill titta på just en historisk tidskrift beror dels 

på att det finns, som tidigare nämnts, ett stort forskningstomrum kring historiska tidskrifter, och 

dels för att det är intressant att undersöka redaktionens läsaranpassning betraktande ämnesval och 

innehåll och vad det är för historia som de värderar som intressant läsning.

1.4 Frågeställning

De övergripande frågeställningarna jag arbetar utifrån i min undersökning är följande:

• Vad är kriterierna för att ett ämne ska hamna på omslag och uppslag i tidskriften Allt om Historia?

• Hur ser tidskriften Allt om Historias återkommande teman ut i artiklarna?

1.5 Val av källmaterial

Det finns flera historiska tidskrifter i Sverige varav de största är  Allt om Historia, Populär Historia 

och Vetenskap & Historia. Allt om Historia är en populärvetenskaplig tidskrift som inriktar sig på 

historia och utkommer med tolv nummer per år. Tidningen lanserades i september 2005 och ligger 

på förlaget LRF Media och redaktionen har sitt säte i Malmö.10 Allt om Historia anses vara en av de 

snabbast växande tidskrifterna i Sverige med en nuvarande TS-upplaga på 34 100 med 191 000 

läsare varje månad11.  Allt om Historia utkommer även i Danmark, Finland och på Island. Tidningen 

kombinerar berättelser med aktuell forskning och artiklarna i tidningen illustreras med fotografier, 

illustrationer, förklarande kartor och målningar. Bland skribenterna finns svenska journalister, 

frilansare och forskare. De flesta av huvudartiklarna i tidningen skrivs av frilansare och redigeras 

grundligt på redaktionen.12 
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9 Ibid s.33

10 Åke Steinwall, redaktör på Allt om Historia 2001-04-12

11 TS 2010 http://www.ts.se/Pdf/Upplagestatistik/TS-upplage-och-rackviddsutveckling-2010.pdf 2011-04-04

12 Åke Steinwall, redaktör på Allt om Historia 2001-04-12

http://www.ts.se/Pdf/Upplagestatistik/TS-upplage-och-rackviddsutveckling-2010.pdf
http://www.ts.se/Pdf/Upplagestatistik/TS-upplage-och-rackviddsutveckling-2010.pdf


1.6 Tidigare forskning  

Uppsatser:

Jag har inte lyckats hitta några uppsatser som berör historieskrifter från 2000-talet genom 

kvantitativa undersökningar. 

Två uppsatser som behandlar närliggande ämnen som jag läst och tagit inspiration från på olika sätt 

är:

”Populär historia - historiesyn kontra kursplan” av Elna R. Sivhed vid Kristianstads högskola 

2005.13

Detta är den uppsats jag funnit ligger närmast mitt ämne. Här undersöker författaren om tidskriften 

Populär Historia har en historiesyn som ligger i samklang med kursplanen för historia A på 

gymnasiet. Jag har specifikt tittat på hur författaren behandlar tidskriften Populär Historia.

”Bilder och förebilder - En kvantitativ studie av Julias bildmaterial år 2000–2010” av Nathalie 

Andersson vid Södertörns Högskola 2010.14

Denna uppsats har jag använt som mall för min kvantitativa undersökning. Jag har funnit inspiration 

i sättet författaren går till väga när hon använder sig av variabler och hur upplägget för analysen är 

gjord.

Litteratur:

Historikerna Ulf Zander och Klas-Göran Karlssons bok Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken från 200415 behandlar problematiken kring historia i skolan, debatten kring 

historieämnet, frågor om det mångkulturella klassrummet och utbildning av historielärare. 

Författarna beskriver även hur vi inte bara ser historia som undervisning eller vetenskap, utan hur 

det finns överallt och är närvarande när vi ser film, läser tidningar, upplever konst, läser 

skönlitteratur och firar jubileer. Denna bok har således hjälp mig att förstå hur historia kan brukas 

på flera olika sätt.

Även historikerna Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zanders bok Historieforskning på 

nya vägar (Nordic Academic Press 2006)16 har hjälp mig att orientera mig i hur historiesynen under 

2000-talet ser ut då författarna i boken behandlar hur mångfalden och idérikedomen inom 2000-

talets historievetenskap fungerar.

7

13 Elna R. Sivhed. Populär historia - historiesyn kontra kursplan Lärarutbildning. Kristianstads högskola 2005

14 Nathalie Andersson. Bilder och förebilder - En kvantitativ studie av Julias bildmaterial år 2000–2010.  Institutionen för 
kommunikation, medier och it. Södertörns Högskola 2010.

15 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (2008). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur AB

16 Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (2006) Historieforskning på nya vägar, Nordic Academic Press



1.7 Teori 

De teorier jag använder mig av till undersökningen är historiebruk och framing. Vid diskussionen 

om historiebruk utgår jag från Klas-Göran Karlsson & Ulf Zanders bok Historien är nu: en 

introduktion till historiedidaktiken där Klas-Göran Karlssons kapitel Historiedidaktik: Begrepp, 

teori och analys har varit till störst hjälp.

Medieforskarna Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzschs bok The Handbook of Journalism 

Studies med kapitlet Nature, Sources, and Effects of News Framing (författare; Robert N. Entman, 

Jörg, Matthes, Lynn Pellicano) tar jag till hjälp när jag förklarar vad framing innebär. Jag kommer 

även kort att använda mig av den amerikanska sociologen Todd Gitlins bok The Whole World Is 

Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left från 1980 för att ge styrka till 

min förklaring av vad framing inom journalistiken innebär.

Historiebruk 

I Karlsson och Zanders bok Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken lyfter de fram 

den kända 1800-tals filosofen Friedrich Nietzsches syn på historiebruk. Han skrev i sitt verk Vom 

Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874) (svensk titel: Om historiens nytta och skada 

- en otidsenlig betraktelse) om historiens nytta och nackdel för livet där han ställde historia som 

vetenskap mot historia som samhälleligt livsbehov. Att historia som vetenskap skulle segra över 

historia som livsbehov ansåg Nietzsche vara djupt olyckligt. Livet behöver historia för att fungera, 

medan det vetenskapliga förnuftet syftar till att isolera historien från det livssammanhang som ger 

den existensberättigande. 17

[...]Att detta är en tidsepoks, en kulturs, ett folks naturliga förhållande till historien - framkallat av hunger 
och reglerat av graden av behov, begränsat av en inneboende plastisk kraft - är lika enkelt som varje sanning 
är enkel; den övertygar därför även den som inte först har fått den bevisad genom framlagda historiska 
exempel. Detta förhållande belyser att kunskapen om det förflutna vid varje tidpunkt endast behövs i 
framtidens och nuets tjänst; den är alltså inte till för att försvaga nuet och syftar inte till att beröva en 
livskraftig framtid dess rötter.18

Även om det var mer än ett sekel sedan Nietzsches skrift publicerades, så har hans antihistoriska 

vetenskapskritik spelat en viktig roll för det historiedidaktiska tänkandet (förmedlingen av historia). 
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17 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (2004). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur AB s. 
53

18 Ibid s.53



Den vetenskapligt framtagna kunskapen har ett stort existensberättigande, om den knyts an till vårt 

eget samhälle och dess behov och problem.19

Det kommersiella bruket av historia (som inte fanns på agendan under Nietzsches levnadsår) hänger 

däremot samman med att historia under senare tid börjat nå ut till bredare samhällsgrupper. 

Historiska epos har gjort fiktionslitteratur och film mer efterfrågad och såld, och populärhistoriska 

tidskrifter når ut till en allt större marknad. Det kommersiella historiebruket har likheter med det 

pedagogisk-politiska bruket i det att historiska händelser med stor emotionell lyskraft är särskilt 

användbara. Flera av de största filmerna under 90-talet som La vita é bella (1998) och Schindlers 

list (1993), hade till exempel förintelsen som berättelse. Denna typ av historiebruk väcker många 

historiedidaktiska frågor. Flera av dem handlar om gränsdragningen mellan konstnärliga, 

kommersiella och vetenskapliga värden. 

Man kan då fråga sig vad det är som händer med historien när den möter populärkulturen. Är det så 

att när historien om förintelsen når Hollywood, amerikaniseras den och tillförs kommersiella 

amerikanska värden? Vissa historiska händelser och perioder kan riskera att bli konventionellt och 

ensidigt skildrade. I syfte att förhindra uppkomsten av en ny aggressiv nationalism kan regissörer 

medvetet tänkas välja ut politiskt korrekta representationer av en i övrigt problematisk och omstridd 

förflutenhet. En problematik kan vara att vissa händelser får mer uppmärksamhet på vita duken 

medan andra förpassas till glömskan. Detta är en del av ett mycket större allmänt historiedidaktiskt 

problem. All historieförmedling måste anpassas till en historiekulturell kontext. 20

Men finns det något bruk av historia som bör kategoriseras som missbruk och var går i så fall 

gränsen mellan bruk och missbruk? 

Framing

Genom att använda sig av framing eller så kallad inramningsteknik, kan man fokusera personers 

uppmärksamhet till ett område av betydelse. Inramningsteorin innebär utformningen av hur något 

presenteras (inramas) och hur det har inflytande på de val publiken gör. Inom massmedia innebär 

framing att man väljer en mening över en annan. Precis som en fotograf kan bestämma sitt motiv, 

kan exempelvis en journalist bestämma inramningen av ett ämne eller en person i en artikel. Här 

finns möjligheten att välja ur vilken aspekt, som personen eller ämnet ska visas upp, och vad som 

ska döljas. De saker som visas upp blir mer meningsfulla och uppmärksammade för betraktaren. 21

9

19Karlsson & Zander (2004) s.54

20 Ibid s. 64

21 Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (2009) s.179-180



Inom samhällsvetenskapen har begreppet beskrivits av sociologen Ervin Goffman. Han förklarar att  

man med hjälp av framing kan skapa sig en mening om något, genom att upprätthålla en eller flera 

frames. Detta gör individen för att försöka förstå en specifik händelse på ett vettigt och enkelt sätt 

och de låter individen uppfatta, identifiera och lokalisera olika händelser runt omkring sig.22

Sociologen Todd Gitlins beskrivning av begreppet framing är mer inriktad på hur vi människor 

mottar frames, istället för att skapa dem själva som Goffman tidigare beskrivit. Gitlin menar att vi 

inte kan ta för givet att världen som skildras i medier är den värld som verkligen existerar. I varje 

stund och ögonblick är världen full av händelser och inom en händelse finns det en massa 

intressanta detaljer. För Gitlin är framing principer för presentation och urval som består av teorier 

om vad som händer, vad som finns och vad som spelar någon roll. Han talar också om media-

frames. Han menar att dessa frames organiserar världen, inte bara för journalister, utan även för 

deras läsare. Frames kan hjälpa journalister att bearbeta stora mängder av information på ett snabbt 

och rutinmässigt sätt. Framing är alltså oundvikligt inom journalistiken, menar Gitlin, främst på 

grund av organisatoriska skäl, men även för att journalistiken är reglerad för att styra och producera 

sådana frames. 23

Från vad jag redovisat här ovan kan man förstå att framing och historiebruk är nära besläktade med 

varandra. Historiebruk handlar om hur man försöker styra sättet som historia brukas på, ur ett 

undervisningsperspektiv.24 Framing inom nyhetsjournalistiken handlar om att fokusera läsares 

uppmärksamhet till ett område av betydelse. På så sätt finns användningen av båda teorier hos 

historietidskrifter när de väljer ut sitt material till tidningen. 25

2.1 Material och metod 

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ analysmetod i min undersökning. En kvantitativ 

innehållsanalys består av två komponenter. En innehållsanalys är en undersökning av innehållet i 

någon form av skriftlig, muntlig, eller bildmässig framställning och en kvantitativ undersökning är 
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22 Ibid s. 179

23 Todd Gitlin, The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. (1980), Berkeley 
Californien: University of California Press s.7

24 Karlsson & Zander (2004) s.55

25 Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (2009) s.176



en undersökning som baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många 

analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med 

siffror.26

Till hjälp kommer jag att använda mig av Metodpraktikans kapitel 

Kvantitativ innehållsanalys i min undersökning. Jag använder mig av 

samtliga nummer av Allt om Historia utgivna mellan september 2005 

och december 2010. Sammanlagt 62 nummer med 496 artiklar. 

Tidningarna har jag hämtat på Kungliga biblioteket i Stockholm. Jag 

har använt mig av omslag och innehållsförteckningar för att orientera 

mig fram till artiklarna. Jag har sedan tittat vidare på rubriker och 

ingresser för att veta vad de handlar om. Jag har endast använt mig av 

nya artiklar, det vill säga, de historiska reportage som lyfts fram på 

omslag i form av puffar samt en liten marginal för andra 

nypublicerade artiklar i innehållsförteckningen. Jag gör sedan ett 

kodschema i programmet Numbers där jag sammanställer ämnena i 

form av variabler som jag sedan omvandlar till diagram där resultaten 

redovisas. För att förtydliga hur jag gått tillväga med mitt urval så har 

jag använt mig av artiklar (som synes i innehållsförteckningen till 

höger) i svart färg samt efterföljande artikelserier (i det här fallet 

Avgörande ögonblick och Uppfinningar & idéer).

Jag har uteslutit återkommande sidor från Allt om Historia som ”Forskning och fynd”, ”Det hände”, 

”Frågor & svar”, ”Finn din historia”, ”Böcker just nu” och ”Historisk quiz”  i min undersökning då 

de inte kan besvara min frågeställning.

Om undersökningen vill jag påpeka att det i vissa fall har varit svårt att avgöra ifall en artikel 

uppfyller en variabel eller inte, till exempel vid avgörande av en artikel som ”Dammsugaren - 

städarens bäste vän”(2007:2) ska kategoriseras i en analysenhet som hushåll eller som till exempel 

uppfinning (då jag slutligen valde att kategorisera artikeln som uppfinning). I andra fall där jag varit 

osäker på vart en analysenhet har passat in, har jag gjort en avvägning och markerat den enhet vars 

definitioner låg närmast artikelns givna premisser.
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26 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. s.223



För att ge styrka och bekräftelse till min undersökning har jag även intervjuat redaktören Åke 

Steinwall från Allt om Historia där jag ställt frågor angående mitt resultat för att se hur redaktionens 

syn på sitt material överensstämmer med mina resultat. Denna intervju fungerar mer som en 

faktakälla än kvalitativ intervju. 

Eftersom min tanke var att uppnå ett resultat som är relativt värderingsfritt (för största möjliga 

reliabilitet) passade det bra att undersöka samtliga nya reportage i Allt om Historia mellan 2005 och 

2010 med en kvantitativ metod. Jag vill med min undersökning kunna säga att jag har använt mig 

av så pass många artiklar, att det finns ett bra statistiskt underlag och att jag med relativt stor 

säkerhet kan säga att siffrorna/resultaten från undersökningen visar på detta. Jag har valt att tillämpa 

ett kvantitativt förhållningssätt på studien för att öka studiens trovärdighet.

2.2 Disposition

Undersökningen är disponerad på så vis att jag först gör en kort redogörelse för de variabler jag 

använder mig av och presenterar sedan varje variabel för sig med tillhörande analysenheter samt 

diskuterar resultatets validitet. 

Därefter presenterar jag resultatet med hjälp av diagram och diskuterar därefter vad jag kommit 

fram till utifrån tidigare nämnda teorier under svar på frågeställning och slutsats. Avslutningsvis 

följer en kort diskussion och förslag till vidare forskning.

2.3 Definition av variabler

Jag har undersökt totalt 58 variabler. Eftersom jag inte har funnit någon undersökning liknande den 

som jag själv valt att göra, har jag efter eget resonerande utifrån syfte och relevant litteratur valt ut 

variabler anpassade efter artiklarna som legat till grund för undersökningen. Jag har formulerat 

variablerna utifrån artiklarnas innehåll när jag gått igenom tidningarna och försökt att få med så 

många aspekter som möjligt (i form av variabler). De variabler som undersökts är följande:

Världsdelar 

Europa - Artiklar som berör länder i Europa eller världsdelen i stort

Nordamerika -  Artiklar som berör länder i Nordamerika eller världsdelen i stort
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Sydamerika -  Artiklar som berör länder i Sydamerika eller världsdelen i stort

Asien -  Artiklar som berör länder i Asien eller världsdelen i stort

Afrika -  Artiklar som berör länder i Afrika eller världsdelen i stort

Oceanien -  Artiklar som berör länder i Oceanien eller världsdelen i stort

Länder 

Här har jag bara räknat de länder som har fått störst utrymme och gjort dem till egna variabler . 

Länder som till exempel fått litet utrymme, omskrivits i en eller två artiklar har kategoriserats i 

variabeln övriga länder.

Sverige - Artiklar som berör Sverige

Storbritannien - Artiklar som berör Storbritannien

Tyskland - Artiklar som berör Tyskland

Frankrike - Artiklar som berör Frankrike

Ryssland/Sovjetunionen - Artiklar som berör Ryssland/Sovjetunionen

Egypten - Artiklar som berör Egypten

Grekland - Artiklar som berör Grekland

USA - Artiklar som berör USA

Spanien - Artiklar som berör Spanien

Kina - Artiklar som berör Kina

Övriga länder - Artiklar som handlar om övriga länder än de ovannämnda

Årtal/epok:

f. kr - Artiklar som handlar om/utspelar vid sig tiden före Kristus

e.kr - Artiklar som handlar om/utspelar sig vid tiden efter Kristus

Antiken - Artiklar som handlar om/utspelar sig under antiken 

Medeltiden - Artiklar som handlar om/utspelar sig under medeltiden

1400-1500-talen - Artiklar som handlar om/utspelar sig åren kring 1400-1500- 

1600-talet - Artiklar som handlar om/utspelar sig under 1600
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1700-talet - Artiklar som handlar om/utspelar sig under 1700

1800-talet - Artiklar som handlar om/utspelar sig under 1800

1900-talet - Artiklar som handlar om/utspelar sig under1900

2000-talet - Artiklar som handlar om/utspelar sig under 2000

Yrke/titel/ämbeten och historiska kändisar

Vetenskapsmän - Artiklar som berör vetenskapsmän eller uppfinnare

Politiska ledare - Artiklar som berör politiska ledare

Författare/konstnärer/musiker - Artiklar som berör esteter av olika slag

Filosofer - Artiklar som berör filosofer eller tänkare

Kungligheter - Artiklar som berör monarker av olika slag

Svenska kungligheter - Artiklar som berör svenska monarker

Adolf Hitler - Artiklar som centrerar runt Adolf Hitler

Joseph Stalin - Artiklar som centrerar runt Joseph Stalin

Julius Caesar Artiklar som centrerar runt Julius Caesar 

Napoleon Bonaparte Artiklar som centrerar runt Napoleon Bonaparte

Könsfördelning Artiklar som centrerar runt män eller kvinnor 

Kvinna - Människa av kvinnligt kön

Man - Människa av manligt kön

Ämne

Hälsa/sport - Artiklar som berör sport eller hälsa

Teknik - Artiklar som berör teknik

Arkitektur/byggnad - Artiklar som berör arkitektur, eller kända byggnader

Mode & trend - Artiklar som berör mode, utseende och trender

Mat & dryck  - Artiklar som berör ätbart och drickbart
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Fiktivt, film, litteratur - Artiklar som berör fiktiva händelser, myter, böcker och filmer

Religiöst - Artiklar som berör religion av något slag.

Upptäckter/uppfinningar - Artiklar som berör uppfinningar eller upptäckter/upptäcktsfärder.

Natur/djur - Artiklar som berör djur eller natur

Spioner - Artikelserie i tidskriften där kända spioner porträtteras 

Krig - Artiklar som berör krig och konflikt av något slag. 

Fredspristagare - Artikelserie i tidskriften där kända fredspristagare porträtteras 

Berömda befälhavare - Artikelserie i tidskriften där berömda befälhavare porträtteras 

Kända brottslingar - Artikelserie i tidskriften där brottslingar porträtteras

Krig

1:a världskriget - Artiklar som behandlar första världskriget 1914-191827

2:a världskriget- Artiklar som behandlar andra världskriget 1939-194528

Kalla Kriget- Artiklar som behandlar kalla kriget 1945-1989/9029

Amerikanska inbördeskriget - Artiklar som behandlar det amerikanska inbördeskriget 1861-186530

Övriga krig - Artiklar som behandlar andra krig än de ovannämnda. 

2.4 Om resultatets validitet

Eftersom att jag har tittat på 496 artiklar i de undersökta tidningarna har jag ganska många 

analysenheter att utgå ifrån. Självklart går det inte att utesluta att någon variabel i någon 

analysenhet av misstag kan ha kodats fel, men eftersom undersökningen får ett ganska stort 

statistiskt underlag är det troligt att eventuella fel inte nämnvärt har påverkat slutresultatet för min 

undersökning.

15

27 första världskriget.http://www.ne.se/forsta-varldskriget, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-12.

28 andra världskriget. http://www.ne.se/andra-varldskriget, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-12.
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3. Resultat och analys

Jag har undersökt 62 nummer av Allt om Historia från 2005 till 2010 och studerat totalt 496 artiklar,  

med utgångspunkt i 58 variabler. En ganska stor databas med information, kort sagt. För att inte 

fylla den här uppsatsen med för många intetsägande siffror, kommer jag därför redovisa vissa 

resultat mer ingående, de som jag själv finner mest intressanta i samband med att de besvarar mina 

frågeställningar, och endast kort nämna de resultat som inte säger så mycket om frågeställningen. 

Resultaten kommer att redovisas nedan i underrubriker för olika variabler. 

Överlag har det inte varit några större svårigheter att koda enligt den kvantitativa metoden, så den 

ovannämnda informationen är mest till för att jag vill verka för en större transparens inom 

journalistikforskningen.

3.1 Antal undersökta artiklar

Som tidigare nämnts, har jag totalt undersökt 496 artiklar fördelat på 62 nummer. Jag har inte 

ingående (kvalitativt) läst varje artikel och bockat av varje nämnd person/plats, utan fokuserat på 

det centrala innehållet i artiklarna. I till exempel artikeln ”Medeltidens katedraler - historikern Dick 

Harrison berättar om Europas mest fantastiska byggnadsverk”(2005:2) har jag jobbat utifrån mina 

variabler och fokuserat på att det handlar om medeltiden, att det berör arkitektur och utspelar sig i 

Europa samt att det är en man (centralt gestaltad i artikeln) som berättar historien. Överlag har jag 

inte räknat kön på skribenterna men denna artikel är ett speciellt fall då skribenten själv tar plats i 

texten. Lilla ”n” som finns redovisat under varje diagram står för hur många analysenheter (artiklar) 

som undersökningen berör. Alltså, antalet analysenheter där det skriv om antingen världsdelar, 

länder, årtal/epoker, yrke/titel/ämbete och historiska personer, könsfördelning, ämnen eller krig.

3.2 Världsdelar

När det kommer till antalet berörda världsdelar i artiklarna jag har analyserat är resultatet inte 

häpnadsväckande. Åke Steinwall redaktör på Allt om Historia förklarar att även om redaktionen 

försöker ge en så allsidig bild av historien som möjligt ligger ofta tyngdpunkten på europeisk 

historia. Av 496 artiklar handlar 98 av dem om händelser, platser eller personer från Europa. Det 

kanske inte låter som mycket men det bör has i åtanke att alla artiklar inte berör platser. Men om vi 

tittar närmare på diagrammet här under ser vi att det är en väldigt stark majoritet av artiklarna som 
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handlar om Europa och att endast ett fåtal berör andra världsdelar överhuvudtaget mellan 

2005-2010. Förkortningarna står för Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika och 

Oceanien.

n:137

Staplarna i diagrammet ovan motsvarar följande resultat i procentenheter som presenteras i cirkel-

diagrammet nedan:

 n:137

Som synes ovan är europeisk historia den absolut dominerande historien som förmedlas i Allt om 

historia. Oceanien, det vill säga, Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea och Stilla havets ögrupper 

har det skrivits 0 procent om. Asien hamnar på andra plats med 10 procent. Det skrevs som mest om 

Asien under 2009 då det var ett stort uppslag om Ghandis frihetskamp (2009:5) samt ett om 

japanska samurajer (2009:9) som för övrigt  är det mest sålda numret av Allt om Historia hittills31.
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3.3 Länder

Av de mest omskrivna länderna ligger Sverige högst upp på listan med 35 procent. Anledningen till 

att Sverige är det land som det står mest om i Allt om Historia beror på att det finns många artiklar 

som handlar om svenska kungligheter och svenska krig. USA och Ryssland med 13 procent. 

Artiklar med USA i fokus har till stor del handlat om Hollywood. Allt om Historia använder ofta 

historiska filmreferenser till exempel en artikel om det amerikanska inbördeskriget som knyts 

samman med filmen Borta med vinden(2007:11). Artiklar som handlat om Ryssland har främst 

cirkulerat kring Joseph Stalin, kalla kriget eller forna Sovjetunionen.

   n:135   

Andra länder än de uppradade i diagrammet har det självfallet funnits artiklar om, men inte i den 

utsträckning att jag känt att det varit nödvändigt att ha med dem då de endast varit ett fåtal. Dessa 

ha kategoriserats under variabeln övrigt. En intressant aspekt är att antalet artiklar om Sverige har 

stigit för varje år från fem procent 2005 till 12 procent 2006 till 14 procent 2007 och 2008 till 2009 

17 procent och ytterligare till 22 procent 2010. Anledningen till att 2005 endast är fem procent beror 

även på att det endast var tre nummer som publicerades det året.

3.4 Årtal och epoker

Det mest förekommande århundradet i Allt om Historia är 1900-talet. Främst tiden runt första 

världskriget, andra världskriget och kalla kriget. Det står även mycket om mekaniska uppfinningar 

och upptäckter kring början av 1900-talet. Under 2009 skrevs det som mest om 1900-talet, då fem 

av tolv omslag var artiklar om händelser från 1900-talet. Tre av dessa handlade om andra 

världskriget (2009:1, 2009:4, 2009:10) och de två andra om månlandningen 1969 (2009:7) samt 

Ghandis frihetskamp (2009:5).
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 Den näst mest omskrivna epoken är antiken där det var många artiklar om romarriket och dess 

kejsare. För att kort nämna har artiklar som berört antiken endast delats in i geografiska områden 

(variablerna världsdelar och länder), om nutida länder blivit omnämnda på något sätt i artiklarna. 

Även om antiken utspelade sig både före Kristus och efter Kristus, har jag gjort uppdelningen som 

så att jag bockat av antiken varje gång antiken nämnts i artiklarna. De artiklar som kategoriseras 

under variablerna f.Kr eller e.Kr har jag således bockat efter redovisade årtal.

Redaktionen på Allt om Historia uppmärksammar ofta minnesår, som till exempel att det i sommar 

är 150 år sedan amerikanska inbördeskriget.32 Tidigare exempel på sådana artiklar var inför det 

svenska kungabröllopet 2010 (2010:6) där man gjorde en historisk tidslinje av svenska 

kungabröllop genom tiderna. Inför fotbolls VM 2010 (2010:6) gjordes ett uppslag om sporten och 

minnesvärda världsmästerskap. Inom det kommersiella historiebruket så är det vanligt att historiska 

företeelser med stor emotionell lyskraft lyfts fram och det svenska kungabröllopet är ett typiskt 

exempel då en del av befolkningen blev engagerade i kungabröllopet.33

      n:153

3.5 Yrke/Titel/Ämbete och historiska personer

Kunglighet är den yrkeskategori som det skrivits mest om i Allt om Historia. Kunglighet motsvarar 

22 procent av alla nämnda yrken i tidningen. Mer än hälften av dessa kungligheter, ca 13 procent, är 

svenska kungligheter. Den mest omskrivna kungen är Karl Xll.

Författare/konstnärer och musiker kommer på andra plats med 19 procent. Här har de främst varit 

artiklar om författare, vilket beror på att det varit artikelserier om kända författare under åren 2006, 

2007 och 2008. 
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En intressant aspekt är att resultatet för antalet omnämnda vetenskapsmän skiftar mellan åren. Till 

exempel under 2006 och 2009 motsvarar yrket 33 och 44 procent samtidigt som resultatet för 2007 

och 2008 motsvarar 0 procent av samtliga artiklar som berör titlar,ämbeten eller yrken. 

n:89

Mitt förväntade resultat var att politiska ledare skulle haft en större plats i tidningarna. Dock 

hamnade resultate för politiska ledare på endast 13 procent. Med tanke på hur mycket som skrivs 

om Adolf Hitler, Joseph Stalin, Napoleon Bonaparte och romerska kejsare överlag i 

populärkulturen, så motsvarar det fortfarande inte mycket i Allt om Historias urval. 

n:30

Av alla politiska ledare är det de fyra ovanstående ledarna som det skrivits mest om i Allt om 

Historia. Adolf Hitler ligger på första plats vilket kanske inte är så förvånande för någon. I 

tidningen Fokus skriver journalister Ylva Herholz om hur populärkulturen inte kan få nog av 

naziskildringar och hur andra världskriget får historiska tidskrifter att sälja bra. Herholz skriver att 

Adolf Hitler och andra världskriget anses vara ett säkert säljande motiv inom populärkulturen. En 

anonym redaktör vittnar om att med bilder, rubriker och symboler från nazismen så kan historiska 

tidningars upplagor öka med omkring 25 procent. ”En klar Hitler-faktor finns och en tysk general 

säljer bättre än en amerikansk.”34
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Av erfarenhet säger Åke Steinwall att många läsare är intresserade av att läsa om andra världskriget 

men trots att Allt om Historia hade färre Adolf Hitler-rubriker på omslaget under 2010 än under 

2009 så fortsatte upplagan att öka. 

3.6 Könsfördelning

Av människorna, som centrala figurer, förekommer män i 70 procent och kvinnor i 30 procent av 

artiklarna mellan 2005 och 2010. Resultatet är dock skiftande varje år för sig. Till exempel under 

2006 var det 85 procent män och 15 procent kvinnor, det vill säga två kvinnor och 11 män som 

porträtterades i tidningarna, och under 2009 var det 63 procent män och 37 procent kvinnor. 

n:156

Enligt redaktionen har Allt om Historia som ambition att åtminstone ett par gånger ha kvinnor som 

huvudpersoner på omslaget. Allt som allt förekommer kvinnorna drottning Elizabeth l 

(2009:12) ,Cleopatra (2007:2) och Jeanne D’arc (2009:2) på tre av 62 omslag samt ett omslag med 

rubriken ”Pompeji - Staden som utplånades av Vesuvius utbrott”(2010:3) där en illustration av en 

kvinna som omfamnar ett barn visas. Tidningen med Elizabeth l på omslaget december 2009 

berättar Åke Steinwall var det näst mest sålda numret. Under 2008 och 2009 hade tidningen en 

artikelserie som hette ”Kända kärlekspar” vilket kan ha hjälpt till att jämna ut resultatet då det oftast 

var en man och en kvinnas liv som porträtterades. Könsfördelningen bland läsare är 60 procent män 

och 40 procent kvinnor.35 
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3.7 Ämnen

Åke Steinwall säger att ett omslagsämne i Allt om Historia måste vara dramatiskt och ganska 

välkänt. Bilden måste fånga betraktarens öga tillsammans med rubriken. Han säger att tidningen 

även försöker variera ämnesvalen så att de kommer från olika delar av världen och olika tidsepoker.

Denna kategori av analysenheter motsvarar de genrer eller ämnen som finns att hitta i Allt om 

historias artiklar. Det vanligaste och mest omskrivna ämnet är krig som motsvarar 26 

procentenheter. Mer om detta diskuteras i nästa kapitel. På andra plats kommer upptäckter och 

uppfinningar med 19 procent. Som jag skrivit tidigare så står det mycket om mekaniska 

uppfinningar, därför har även några av dessa räknats till analysenheten teknik.

Under 2007 var det sammanlagt 13 artiklar som handlade om historia på film vilket troligtvis 

medförde att fiktivt/film och litteratur hamnade på tredje plats med 13 procent. Detta resultat beror 

dels på att det var en artikelserie om Hollywood filmer och skådespelare som porträtterade 

historiska kändisar dels att ett stort uppslag om maffian i USA och Francis Ford Coppolas 

Gudfadern fanns med. Det fjärde mest omskrivna ämnet är hälsa och sport på 10 procent. Det lades 

mycket fokus på de olympiska spelen i 2008 års alla nummer med tanke på OS i Peking samma år. I 

numrera från de övriga åren mellan 2005-2010 har det däremot inte skrivits mycket om. 

n:198

Det förekommer även artikelserier om kända brottslingar, spioner, fredspristagare och berömda 

befälhavare i tidningen. Dessa har inte varit i en tillräckligt stor utsträckning(cirka sju artiklar var) 

att det känts nödvändigt att ha med dem i diagrammen.

26 %

2 %

19 %
7 %

13 %

6 %

5 %

9 %

3 %
10 %

3.7 Ämnen Hälsa/sport 10%
Teknik 3%
Arkitektur/byggnad 9%
Mode & trend 5%
Mat & dryck 6%
Fiktivt,film, litteratur 13%
Religion 7%
Upptäckter/uppfinningar 19%
Natur/djur 2%
Krig 26%

22



3.8 Krig

För att återgå till det mest omskrivna ämnet krig så följer här under de olika krig som fått mest 

utrymme. Jag har valt att utesluta diverse strider, som fått mindre utrymme i tidningen, i detta 

diagram. Andra världskriget ligger ganska givet högst upp. 

n:73

4.1 Resultat och svar på frågeställningar 

• Vad är kriterierna för att ett ämne ska hamna på omslag och uppslag i tidskriften Allt om 

Historia?

Allt om historias yttre ser ut som populärvetenskapliga tidskrifters omslag vanligen gör och liknar 

även andra populärt hållna specialskrifter om bilar, heminredning och trädgårdsskötsel, även om 

den grafiska utformningen är lite mer sofistikerad. Och detta är egentligen inte heller något 

tillfällighet. Allt om Historia ska konkurrera om köparnas uppmärksamhet på en kommersiell 

marknad. Således måste den vara lockande och blickfångande i sin färg. Det handlar här om ett 

kommersiellt historiebruk., om att sälja historia i en snygg förpackning.36

Åke Steinwall säger att kriterierna för att ett ämne ska hamna på omslag i Allt om Historia är att det  

ska vara en historia som är dramatisk och ganska välkänd. Bilderna spelar en viktig roll enligt 

Steinwall och de måste fånga betraktarens öga tillsammans med rubriken.

Innehållsmässigt är de högsta kriterierna för att ett ämne ska hamna på omslag och/eller uppslag, 

som jag kommit fram till i min undersökning, följande:

• Det ska helst vara historia från Europa.  

• Det bör vara ett ämne som utspelar sig eller berör Sverige.
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• Skildra någon händelse från 1900-talet.

• En artikel som handlar om en kunglighet.

• Även något som handlar om den politiska ledaren Adolf Hitler.

• Det ska helst centrera runt en människa av det manliga könet.

• Krig är även något som ofta hamnar på omslag och då brukar det främst vara andra världskriget.

• Hur ser tidskriften Allt om Historias återkommande teman ut i artiklarna?

Ett återkommande tema i Allt om Historia är användningen av historia på film och bilder från filmer 

som handlar om historiska händelser som tidningen skriver om. Ett annat återkommande tema är 

hur tidningen ofta uppmärksammar minnesår. Som inför det svenska kungabröllopet 2010 (2010:6) 

där man gjorde en historisk tidslinje av svenska kungabröllop genom tiderna och inför fotbolls VM 

2010 (2010:6) gjordes ett uppslag om sporten och minnesvärda världsmästerskap. Även 

artikelserier av olika slag är återkommande i tidningen. Olika typer som kända brottslingar, 

spioner, fredspristagare, kända kärlekspar och berömda befälhavare, används flitigt i Allt om 

Historia för att porträttera kända (och mindre kända) personers liv och leverne. 

  

4.2. Slutsats 

Vad skulle då den typiska Allt om Historia artikeln innehålla? Kortfattat skulle den utspela sig i 

Europa, helst i landet Sverige. Antingen handla om en kunglighet, som är av det manliga könet eller 

innefatta någon form av krig som äga rum under 1900-talet. Här kan vi se att resultatet för de mest 

omskrivna världsdelar/länder/titlar/årtal/kön och ämnen egentligen behandlar två olika typer av 

artiklar. En artikel som handlar om en svensk manlig kung och en artikel som handlar om krig i 

Europa under 1900-talet. 
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4.3 Diskussion

Inom det kommersiella historiebruket är det, som tidigare nämnts, vanligt att historiska företeelser 

med stor emotionell lyskraft får större utrymme än de som frambringar det motsatta.37 Något som 

jag uppmärksammat när jag suttit med tidningen Allt om Historia är att de ofta väljer att lägga fokus 

på händelser som framkallar starka känslor (till exempel andra världskrigets offer eller det svenska 

kungabröllopet) framför händelser som kanske varit viktiga för historien, men som kan anses vara 

irrelevanta för läsaren. Historia som ligger läsarens geografiskt och känslomässigt nära (historia 

som berör människors egna upplevelser och erfarenheter av det förflutna) kan användas som ett 

”knep” för att fånga läsarens intresse.38 

4.4 Förslag till vidare forskning 

Det finns som sagt ett tomrum att fylla inom forskning om historietidskrifter och jag uppmuntrar nu 

andra till att utforska detta område. 

Allt om Historia används ofta av historielärare i skolor och detta är de väl medvetna om. Tidningen 

medger att de har ett ansvar att förmedla korrekt historia både på ett underhållande men även 

lärorikt sätt. Alltså skulle det vara intressant att undersöka i vilken utsträckning sådana här tidningar 

används i utbildningssyfte, och om de kan ses som kunskapsgivande, eller om de bara används i ett 

roligt avslappnat syfte av lärare. 

En annan aspekt som kan vara intressant är hur historietidskrifter från olika världsdelar väljer sina 

artikelämne. Som redovisat i undersökningen skriver Allt om Historia mest om historia i Europa 

och främst Sverige. Man skulle kunna jämföra en amerikansk historietidskrift med en svensk för att 

se hur mycket som skrivs om det amerikanska inbördeskriget i den europeiska tidningen jämfört 

med hur mycket som skrivs om europeiska krig i den amerikanska. 
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