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Abstract

The present study is primarily of historiographical type, but also uses comparative method and 

qualitative text analysis. It mainly aims to explore how Germany and the issue of guilt have been 

portrayed in Swedish and German nonfiction literature (excluding teaching materials) during the years 

1996-2010, in the context of the Holocaust, but also makes a comparison between these two countries' 

depictions. Furthermore, it also examines whether it is possible to link the various depictions to specific

theories, in this case determinism together with the actor and structural perspectives, as well as to other 

potential factors such as the authors' personal connections to the Holocaust or the millennium. In 

addition, overall trends is an aspect which is examined. Despite the fact that the Holocaust has been the

subject of extensive research, no study with the same selection as this one has been carried out before. 

Previous research presented in the essay therefore has a more general character.

The purely historiographical part of the essay shows that the German people are depicted as both 

perpetrators and victims, but also that Hitler, the SS and the Nazis always have to carry the heaviest 

burden when it comes to guilt. Furthermore, so-called “passive actors”, in Swedish as well as German 

literature, endures a lot of criticism for the way they acted during the Holocaust. In addition, both the 

actor and structural perspectives are used by all authors in various degrees, while determinism only is 

discernible in a few cases. The comparison, in turn, indicates that it is usually only minor details that 

distinguish the Swedish and German authors' depictions. The obvious subjectivity of the subject leads 

to questions regarding how factual one really can be when writing about such a delicate field as the 

Holocaust. Why the authors depict the Holocaust in the way they do, is therefore an issue which future 

researchers may try to answer.

Nyckelord: Förintelsen, skuld, Tyskland, Sverige, historiografi, komparation, textanalys, facklitteratur
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Förintelsen är en av de mest uppmärksammade händelserna i människans historia. De flesta anser att 

det också är det enskilt största brottet som begåtts – ett brott mot mänskligheten. Förvisso har det 

förövats andra avskyvärda brott i historien. Leopold II av Belgiens brutala behandling av invånarna i 

Fristaten Kongo (1885-1908), Armeniska folkmordet (1915-1917), Apartheid i Sydafrika (1948-1994) 

och folkmordet i Rwanda (1994) är bara några exempel. Trots dessa, står Förintelsen i en klass för sig –

både när det gäller utbredning (den var inte begränsad till enbart ett land) samt antal offer. Under hela 

efterkrigstiden har det ändå funnits personer, så kallade ”Förintelseförnekare”, vilka anser att 

Förintelsen helt enkelt aldrig har ägt rum. Ett exempel (bland många) på detta kunde man se den 21 

januari 2009 i Svt:s ”Uppdrag granskning”. Där intervjuades en katolsk präst vid namn Richard 

Williamson. Denne hävdade bland annat att antalet judar som påstås ha dött under Andra världskriget, 

är mycket överdrivet. Han menade också, rent källkritiskt, att det har gått så lång tid nu att det är svårt 

att veta vad som är sant och inte. Därutöver finns det, enligt Williamson, i dagsläget (läs: januari, 2009)

avancerad teknik med vilken man med lätthet kan manipulera bilder.1

Förintelsen är följaktligen, såhär över ett halvt sekel senare, fortfarande ett ämne som både engagerar 

och upprör. Främlingsfientliga och rasistiska partier är idag (september, 2014) på frammarsch i Sverige,

Europa och andra delar av världen. Dessutom har Förintelsen efter millennieskiftet erhållit status som 

en slags bedömningsgrund för allvarliga brott i allmänhet – något som har haft en global påverkan 

angående synen på massmordet och dess aktörer.2 Det är därför, enligt mitt sätt att se på saken, viktigt 

att lyfta fram så många aspekter som möjligt, för att på så sätt få en så stor förståelse som man bara 

kan. Därigenom kan vi också se till att Förintelseförnekare, nynazister och rasister förpassas till 

periferin samt att kapitlet om det värsta brottet i mänsklighetens historia aldrig glöms bort eller 

banaliseras.

Mycket har givetvis skrivits om Förintelsen, men bortsett från historiografiska studier om hur 

Förintelsen framställs i diverse läromedel på grundskole- och gymnasienivå, finns, såvitt jag har kunnat

1 Uppdrag granskning, “Det svenska korståget”, TV, Svt1, 21 januari 2009
2 Karlsson, Klas-Göran, Historieforskning på nya vägar, 2006, 10
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utröna, inte några utpräglat historiografiskt komparativa verk vilka analyserar Förintelseskildringar i 

tysk och svensk facklitteratur, samt förhållandet mellan dessa. Det ger relevans till förevarande uppsats 

– en uppsats som i mångt och mycket grundar sig i min personliga koppling till Andra världskriget 

(genom finska släktingar) samt en yrkesroll där ämnet ständigt återkommer3.

1.2 Definitioner

I förevarande studie finns ett antal för analysen centrala begrepp vars definitioner är viktiga att känna 

till för att kunna tolka dem på ett korrekt sätt. Ett av dessa är “Tyskland”. Termen innefattar i 

förevarande uppsats de människor som utgör nationen Tyskland. Detta är logiskt då en nation inte är en 

bit land, utan ett kollektiv av människor som bor på denna bit land. Utan ett folk med gemensam 

historia, kultur, språk, traditioner, ursprung osv., kan man knappast kalla ett territorium för nation.4 Den

tyska nationen är sedermera uppdelad i tre lager – allmänheten, nazisterna/SS och Hitler (=Tyskland). 

Liksom de i studien inkluderade författarna, anser även jag att “den tyska allmänheten” under Andra 

världskriget kan tolkas vara både de tyskar som var bosatta i Tyskland (rikstyskar – reichdeutsche) samt

de tyska minoriteter vilka, 1933-1945, residerade i av Tyskland ockuperade områden (folktyskar – 

volksdeutsche) – med andra ord: de icke-stridande tyskarna. 

Medan “Nazister” i allmänhet kan tolkas inkludera alla delar av befolkningen som sade sig sympatisera

med den nazistiska tyska staten samt dess agenda, var “SS” (“Schutzstaffel” - “Skyddskår”) en 

paramilitär kamporganisation som tillhörde nazistpartiet. På grund av SS särskilda åtaganden (de 

tjänstgjorde exempelvis ofta som lägervakter i förintelselägren) vill jag inte likställa de båda grupperna,

men inte heller separera dem totalt. Detta då båda sympatiserade med nazistpartiet och därigenom 

också drev den antisemitiska agendan framåt. Författarna i denna studie gör, generellt sett, en liknande 

tolkning men tenderar dock att i en högre utsträckning poängtera att SS var en form av ”befordrade” 

och mer fanatiska nazister – något som jag förvisso är beredd att instämma i. Slutligen representerar det

tredje lagret, ”Hitler”, den absoluta toppen av den tyska ledningen – just Adolf Hitler. Övriga högt 

uppsatta nazister, militärer och ämbetsmän är inkluderade i det andra lagret – nazisterna/SS. Att denna 

uppdelning görs, syftar till att göra det tydligt hur jag definierar ”nationen Tyskland” och hur läsaren 

således bör förhålla sig till begreppet i resultatredovisningen och analysen.

3 Jag arbetar som gymnasielärare och har Historia som ett av huvudämnena.
4 Nationalencyklopedin, “Nation”, <http://www.ne.se/nation/267216>, 2014-09-19 
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Ytterligare ett begrepp som behöver preciseras är “Förintelsen”. Då den industrimässiga utrotningen i 

läger började först efter Wannseekonferensen i januari 1942, är det lätt att dra slutsatsen att Förintelsen 

inte existerade före. Emellertid kan man konstatera att redan under Tysklands invasion av Polen 1939 

mördades tusentals människor där den tyska armén drog fram. Sex år tidigare – samma år som Hitler 

och nazistpartiet kom till makten i Tyskland – inrättades det första koncentrationslägret i Dachau. Även

om dödandet i det läget inte hade nått de proportioner som var fallet nio år senare, kan man ändå tolka 

det som att fröet till det som Hitler ville genomföra såddes där och då. Efter att nazisterna kom till 

makten växte den antisemitiska propagandan sig allt starkare och det var de facto bara en tidsfråga 

innan judarnas och andras situation skulle förvärras drastiskt (även om världen valde att inte se det 

inledningsvis).5 Detta eller liknande resonemang används av samtliga författare vilka innefattas i denna

studies analys. Således innefattar ”Förintelsen” även i förevarande uppsats åren 1933-1945. Därtill 

inkluderas inte enbart döds- och koncentrationslägrens offer, utan även de som sköts av de så kallade 

Einsatzgruppen (SS-män vilka hade som uppgift att avrätta judar och andra människor i 

tyskockuperade länder – främst i östra Europa) samt de som mördades före krigsutbrottet.6

Ett tredje viktigt begrepp är “facklitteratur”. Då det kan framstå som problematiskt att som i denna 

studie (se sektion 1.4), under begreppet ”facklitteratur”, blanda verk skrivna av skolade historiker, 

privatpersoner, journalister och andra typer av skribenter, är det av yttersta vikt att skapa en definition 

som inkluderar samtliga dessa författare. I förevarande studie menar jag därför att ”facklitteratur” bör 

ses som en samlingsterm för vetenskapliga, upplysande och resonerande texter vilka förmedlar viktig 

och saklig kunskap (dvs. fakta istället för fiktion och skönlitteratur) till allmänheten angående 

betydelsefulla händelser – i detta fall Förintelsen och till den relaterade aspekter.7 Exempel på sådana 

texter skulle i förevarande studie kunna inkludera akademiska texter, essäer, uppsatser, biografier och 

journalistik (läromedel exkluderas dock – se sektion 1.3). Därmed har begreppet här också en 

människorättsligt utbildande innebörd, då de utvalda facklitterära verken kan användas i syfte att 

upplysa människor om Förintelsen och på så vis förhindra att liknande händelser sker i framtiden. Detta

ger relevans till studien och antyder samtidigt att all facklitteratur som behandlar ämnet Förintelsen kan

vara värd uppmärksamhet av just denna anledning.

5 Noakes, Jeremy, ”Hitler and the Third Reich”, i The Historiography of the Holocaust, 2004, 24-30
6 För ytterligare information om Förintelsen samt dess bakgrund, se sektion 1.8.
7 Nationalencyklopedin, “Facklitteratur”, <http://www.ne.se/facklitteratur>, 2014-09-19
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1.3 Avgränsningar

Analysmaterialet i denna studie består av tio facklitterära böcker – fem tyska och fem svenska – vilka 

samtliga på något sätt berör Förintelsen. Dessa verk är utvalda med kriterierna att de på något sätt 

behandlar just ämnet ”Förintelsen” samt att de är utgivna mellan 1996-2010. Emellertid är det så att 

enbart information som direkt berör denna uppsats ämnessfär kommer att väljas ut, vilket således 

innebär att alla sidor i en bok inte nödvändigtvis måste vara dedikerade åt Förintelsen för att den ska 

räknas som ett adekvat analysobjekt. Att komparationen sker mellan tyska och svenska författare 

motiveras, ur ett svenskt perspektiv, dels genom den tydliga avsaknaden av tidigare studier med samma

urval, men också med att det är intressant att undersöka hur tyska författare, som ju har en ”nationellt 

personlig” koppling till Förintelsen, samt svenska författare, vilka enbart är en form av ”historiens 

bisittare”, uppfattar Förintelsens huvudaktörer och ”skuldbärare”.

Inga läroböcker kommer att inkluderas i analysmaterialet (trots att dessa kan räknas som facklitteratur).

Detta av de simpla anledningarna att uppsatsen då riskerar att bli för lik tidigare verk inom samma 

ämnesområde, samt att de ofta har ett begränsat utrymme.8

Den tidsmässiga avgränsningen i studien, vilken av kvantitativa skäl9 är relativt snäv, är satt till åren 

1996-2010. Kalla krigets slut 1991 samt millennieskiftet innebar att debatten kring Förintelsen tog fart 

igen på allvar. Förklaringen är förmodligen, liksom även Karlsson menar, att Kalla krigets slut förde 

med sig ökade möjligheter till diskussion, speciellt i Östeuropa, gällande ämnen (exempelvis 

Förintelsen) som under det kommunistiska styret hade varit tabu. Millennieskiftet, i sin tur, medförde 

att politiker i en allt högre utsträckning började använda Förintelsen som en måttstock för orättvisor 

runt om i världen. Detta har lett till en förändring i ämnets diskussionsklimat (till ett mer globalt 

perspektiv) och är intressant att undersöka av just denna anledning. Om det är möjligt att urskilja detta 

nya ”klimat” i författarnas sätt att skildra Förintelsen och dess förövare efter år 2000, syftar jag till att 

utröna i analysen. Olika nationalistiska strömningar i Europa och övriga världen släpptes i samband 

med nämnda händelser fria och man såg, i och med den nya yttrandefriheten samt det nya årtusendet, 

en chans att lägga sina misstag bakom sig och istället blicka framåt.10

8 Författarna och analysmaterialet presenteras mer utförligt i nästkommande sektion.
9 Det rent praktiska skälet till att analysen är begränsad till åren 1996-2010, är att det hade varit svårt att ge en rättvisande 

bild av Tyskland och skuldfrågan under en längre period utan att markant utöka studiens ramar, dimensioner och 
parametrar – något som en C-uppsats inte tillåter.

10    Karlsson, 2006, 11-13
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Att just 1996 har valts som startpunkt för det analysmaterial vilket står att finna i denna studie, har två 

huvudsakliga anledningar. För det första har jag, efter att ha undersökt Förintelserelaterat material även 

före 1996 och Kalla krigets slut (1991), kommit fram till att det rent praktiskt skulle bli svårt att 

genomföra förevarande studie om fler år omfattades (se fotnot 9). Dessutom, då både Tyskland och 

Sverige i allra högsta grad påverkades – både fysiskt och intellektuellt, från väst och från öst – av Kalla

krigets politiska maktspel, kan man ställa den källkritiska frågan gällande hur trovärdiga källor de 

författare som skrev om Förintelsen under denna period egentligen är. Förutom att studiens omfattning 

som sagt blir för stor för att passa en C-uppsats ramar, är det också problematiskt att inkludera material 

som potentiellt är påverkat av politiska tendenser eller andra intressen – detta eftersom sådant material, 

oberoende av om författaren sympatiserar med nationerna på den västra eller östra sidan av Järnridån11, 

kan tendera att framställa vissa aspekter på ett subjektivt sätt eller helt enkelt låta bli att nämna vissa 

perspektiv. Om man istället väljer att enbart inkludera material som tillkommit efter Kalla krigets slut, 

ökar troligtvis (den minskar i varje fall inte) sannolikheten att det författarna skriver faktiskt är deras 

egna skildringar. Fem år (1991-1996) bör därtill vara en tillräckligt lång period för att de liberala 

strömningar om vilka historikern Klas-Göran Karlsson skriver ska ha haft tid och möjlighet att slå rot i 

samhället (och därmed också, mer och mer, ha raderat ut Kalla krigets begränsningar och tabu). Att just

1996 har valts som startpunkt, har således både praktiska (kvantitativa) och källkritiska förklaringar.12

För att motivera urvalet när det kommer till de inkluderade författarna under nämnd tidsperiod samt 

utröna huruvida det finns några skönjbara skillnader i deras skildringar av Tyskland och skuldfrågan (se

sektion 1.5 och 1.6 för mer information om komparationen), delas de in i tre kategorier baserat på 

personliga upplevelser av Förintelsen. Att detta görs motiveras dels genom ovanstående, men också 

med att det är intressant att testa om de eventuellt förekommande kontrasterna mellan de olika 

kategorierna är stora, små eller ens existerande. Detta är orsaken till att kategori 2 och 3 inkluderas:

1. De som varken har varit i direkt eller indirekt (t ex genom anhöriga, släktingar, vänner osv.) 

kontakt med Förintelsen.

2. De som har varit i direkt och/eller indirekt kontakt med Förintelsen, men inte själva suttit i 

koncentrationsläger.

3. De som har varit i direkt kontakt med Förintelsen och även suttit i koncentrationsläger.

11 Den gränslinje som efter Andra världskriget avskiljde Västeuropa från det kommunistiska Östeuropa.
12  Karlsson, 2006, 11-13
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Att de författare vilka tillhör Kategori 1 är i klar majoritet (se sektion 1.4), är inget anmärkningsvärt. 

Förutom tidsaspekten samt de geografiska gränserna, måste man också ta i beaktande det faktum att de 

flesta i dag (läs: 2010) levande Förintelsehistoriker – både tyska och svenska – inte själva upplevde 

Förintelsen. Som ett förtydligande exempel kan man även tillägga att det inte heller hade funnits några 

historiker med antiken som inriktning om ett av kriterierna var att de själva ska ha upplevt den. 

Kategori 2 och 3 existerar således, vilket nämns i stycket ovan, för att utröna huruvida dess författare 

avviker från de i kategori 1 gällande skildringarna av Tyskland och skuldfrågan (och i så fall på vilket 

sätt).

Slutligen bör det även poängteras att området ”Förintelsen” är ett viktigt ämnesval då det bland annat 

nämns som ett obligatoriskt område i 2011 års kursplan för grundskolan.13

1.4 Material

1.4.1 Analysmaterial

Inledningsvis kan man konstatera att definitionen av termen ”facklitteratur”, vilken står att finna i 

sektion 1.2, öppnar upp för ett brett urval gällande potentiellt analysmaterial. Noteras bör dock att 

ingen läromedelsbaserad facklitteratur inkluderas. Detta på grund av det faktum att liknande studier 

vilka fokuserar på Förintelsen i sådan redan existerar i stor omfattning (inte minst i C-uppsatser). 

Tidigare studier med samma avgränsningar, parametrar och urval som denna har emellertid, såvitt jag 

kunnat utröna, aldrig förut utförts. Därtill bör uppmärksamhet ägnas det faktum att läroböcker ofta 

tvingas begränsas till några få sidor per ämnesområde, medan annan facklitteratur kan sägas ha i stort 

sett ”obegränsat” utrymme. Detta leder förhoppningsvis till att bilden som läsaren får av hur Tyskland 

och skuldfrågan skildras, är avsevärt mer uttömmande och detaljerad i förevarande studie.

På nästkommande sida följer en kortare presentation av de tio facklitterära verk vilka utgör analysdelen

av denna uppsats. Dessa har först och främst valts ut med tanke på ovanstående bestämning av 

begreppet ”facklitteratur” samt förevarande studies avgränsningar och ramar. Den lite enklare och mer 

konkreta förklaringen till varför just dessa tio inkluderas, är dock att författarna är allmänt accepterade 

inom ämnessfären. Tack vare den breda definitionen av ”facklitteratur” var det främst läromedel som 

valdes bort i gallringsprocessen. Därefter utgick jag från att inkludera verk som till största delen eller 

13 Skolverket, 2011, 176
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helt ägnas åt Förintelsen. På så sätt, antog jag, borde man också få en större bredd på det material som 

ska tolkas och analyseras – något som sedermera har visat sig stämma.

Slutligen bör även en diskussion föras angående hur verkens varierande bakgrund kan påverka studiens

resultat. Man kan exempelvis konstatera att Gottfarbs och Kogons böcker de facto är nyutgåvor. Vilket 

jag har redogjort för i sektion 1.3, medför detta generellt sett en problematik eftersom både tillgång till 

källor samt rådande historiesyn och samhällsklimat 1974 (Kogon) och 1986 (Gottfarb) skiljde sig från 

det som rådde 1996-2010. Ett sätt att i förevarande uppsats komma runt denna problematik är 

emellertid att noggrant studera och analysera både författare samt deras originalverk i sina respektive 

dåtida samhälls- och ämneskontexter. Detta har jag också gjort. Resultatet visar att man med stor 

säkerhet kan konstatera att det inte finns några tydliga politiska inslag eller referenser i böckerna. Jag 

gör därtill bedömningen att det heller inte finns några andra synbara tecken på påverkan utifrån.14 Att 

inkludera nyutgåvorna, som innehållsmässigt inte skiljer sig åt, i min studie är därmed möjligt, utan att 

för den delen behöva ta hänsyn till ett flertal parametrar och variabler relaterade till de samhälleliga och

ämnesrelaterade diskurser vilka var aktuella 1974, 1986 samt under Kalla kriget i allmänhet.

En av orsakerna till att denna lösning är möjlig är förmodligen att Gottfarb och Kogon, till skillnad från

övriga inkluderade författare, till stora delar utgår från och refererar till personliga upplevelser av 

Förintelsen – något som med stor sannolikhet går att koppla till deras respektive kategoritillhörighet (se

1.4.2 och 1.4.3). Sett utifrån ett rent vetenskapligt perspektiv hade detta vanligtvis falsifierat deras 

medverkan, men med resonemanget kring Kalla krigets möjliga påverkan på författare i åtanke (se 

sektion 1.3), leder detta här istället till att Gottfarb och Kogon löper mindre risk att skildra Förintelsen 

och dess förövare på ett sätt som föranleder mig att tro att de har influerats av någon okänd faktor – 

detta eftersom den personliga prägeln utgör en stor grund i deras texter. Att dessa två källor inte explicit

är av vetenskaplig karaktär, är därför inte något som här minskar deras validitet. Definitionen av det 

material (facklitteratur) som innefattas, tillåter tvärtom en bred tolkning och utesluter inte källor som 

bygger på personlig erfarenhet eller som är skrivna av personer utanför Förintelseämnets direkta 

forskarsfär. Det är likväl viktigt för läsaren att känna till den generella problematik som kan uppstå, 

men även att jag i dessa specifika fall, genom noggrann analys och tolkning, har lyckats finna en väg 

runt denna och således också kunnat inkludera dem i uppsatsen på samma premisser som övriga verk.

14  Gottfarb, Inga, Den livsfarliga glömskan, 1986 och Kogon, Eugen, SS-staten, 1977
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1.4.2 Svensk facklitteratur

...om detta må ni berätta... - Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (1997)

Stéphane Bruchfeld är professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Han är bland annat medlem i 

Svenska Kommittén Mot Antisemitism och har givit ut flera verk med Förintelsen i fokus. Paul A. 

Levine är verksam vid Uppsala universitet och har även han skrivit flera alster vilka berör Förintelsen 

och dess aktörer. Båda författarna har utländsk bakgrund från början, men har länge varit verksamma i 

Sverige. De har dessutom bidragit starkt till att öka det svenska folkets kunskaper om Förintelsen. 

Detta är parametrar vilka motiverar deras medverkan i förevarande studie. De tillhör kategori 1. ...om 

detta må ni berätta... är en sammanfattande, men ändå detaljerad, redogörelse för Förintelsen. Den 

skrevs på initiativ av dåvarande statsminister Göran Persson och publicerades av Regeringskansliet i 

syfte att förbättra svenska folkets kunskaper om Förintelsen och dess händelseförlopp15. Boken 

användes som en form av informationskälla – både för lärare och för folk i allmänhet. Det ska dock 

påpekas, för denna studies räkning, att det inte är en lärobok.

Den livsfarliga glömskan – Inga Gottfarb (2006)

Inga Gottfarb föddes 1913 i en judisk familj i Falun. Hon är mest känd för sina insatser i slutet av och 

efter Andra världskriget, där hon hjälpte flyktingar som kom till Sverige. Då Gottfarb var i direkt 

kontakt med människor som suttit i koncentrationsläger, tillhör hon kategori 2. Att hon var av judisk 

börd är därutöver i sammanhanget intressant, men ändå inget som per automatik måste rendera 

osaklighet och fientliga skildringar av Tyskland. En vidare undersökning i ämnet skulle i bästa fall 

kunna leda till spekulativa tolkningar och slutsatser – något som jag inte ämnar ägna sig åt i denna 

uppsats. Den livsfarliga glömskan innehåller, förutom Gottfarbs egna redogörelser för Förintelsen, en 

rad intervjuer med överlevande interner från olika koncentrationsläger. Deras berättelser skildras på ett 

mycket målande och personligt sätt. Den utkom första gången 1986 och fick 2006 en nyutgåva.

Avsikt att förinta – Sven Lindqvist (2008)

Sven Lindqvist föddes 28 mars 1932 i Stockholm. Han är författare, filosofie doktor samt docent i 

litteraturhistoria vid Stockholms universitet. Lindqvist har publicerat en lång rad böcker inom olika 

ämnesområden. De om Andra världskriget och Förintelsen är emellertid de som är av vikt för denna 

studie. Han tillhör kategori 1. I Avsikt att förinta placerar Lindqvist in Förintelsen i ett historiskt 

15 Detta kan således också ses som motivering till den valda analysperioden i Sverige.
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sammanhang. Han hävdar att de grymheter som skedde under Hitlers styre tog sin början redan tidigare

– inte minst genom imperialismen på 1800-talet.

Skyldig till skuld – En europeisk resa i Nazitysklands skugga – Henrik Arnstad (2009)

Henrik Arnstad är född 1967 i Uppsala. Han är journalist med historiskt fokus. Arnstad har bland annat 

jobbat för Aftonbladet, Dagens Nyheter samt Expressen och har därutöver skrivit flera böcker. Han 

tillhör kategori 1. Skyldig till skuld behandlar skuldfrågan specifikt. Inte enbart i Tyskland, utan även i

andra länder som tog upp vapen på axelmakternas sida. ”Moral” är ett ständigt återkommande begrepp.

Europeiska möten med historien – Klas-Göran Karlsson (2010)

K-G Karlsson föddes 1955 och är för närvarande professor i historia vid Lunds universitet. Mellan 

2001-2008 ledde han ett projekt som kallades ”Förintelsen och den europeiska historiekulturen”. 

Karlsson tillhör kategori 1 då han inte har någon direkt koppling till Förintelsen. Europeiska möten 

med historien är en detaljerad analys av 1900-talets viktigaste händelser. Förintelsen är naturligtvis en 

av dessa. Bland annat får den tyska skuldfrågan stor plats i boken, vilket gör den intressant för 

förevarande uppsats.

1.4.3 Tysk facklitteratur

Tyskarna och civilisationens bräcklighet – Norbert Elias (1996)

Norbert Elias föddes i Breslau, 1897. Han växte upp i en judisk familj och skapade sig tidigt ett intresse

för människors beteende och värderingar. Han deltog och sårades i Första världskriget och började 

sedan studera filosofi. När nazisterna kom till makten tvingades Elias dock fly – först till Paris och 

sedan till London. Där fick han brittiskt medborgarskap och kunde fortsätta sina studier. Mamman 

deporterades till Auschwitz-Birkenau och dog där. Elias tillhör kategori 2, då flera anhöriga satt i 

koncentrationsläger. I Tyskarna & civilisationens bräcklighet försöker Elias utröna hur det var möjligt 

att Tyskland kunde utföra de grymheter som skedde. Han undersöker landets historia och ämnar 

därigenom finna potentiella orsaker. Boken är, trots att Elias avled 1990, inte en nyutgåva.

Vi är inte färdiga med Hitler på länge än – Barbro Eberan (2002)

Barbro Eberan gifte sig 1959 med en tysk ingenjör och flyttade till Hamburg. Hon har därefter jobbat 

som publicist och har gett ut ett antal verk. Eberan tillhör kategori 1 då hon varken upplevde 
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Förintelsen själv eller har några anhöriga som gjorde det. ”Föreliggande bok är ett försök att ge en 

omfattande översikt över den komplexa frågan om orsak och skuld till Holocaust eller Förintelsen, det 

rasistiska folkmordet på judarna under Hitlertiden.”16 Citatet summerar på ett lysande sätt var bokens 

huvudfokus ligger.

 

SS-staten – Eugen Kogon (2002)

Eugen Kogon (1903-1987) föddes i München och studerade i Wien. När nazisterna annekterade 

Österrike 1938 (Anschluss) sattes Kogon i fängelse. Därefter förflyttades han till koncentrationslägret 

Buchenwald. Efter kriget arbetade han som professor i statsvetenskap. I och med vistelsen i 

Buchenwald, tillhör Kogon kategori 3. SS-staten är en detaljerad och till stora delar personligt färgad 

beskrivning av hur nazisternas regim fungerade. Speciell fokus läggs vid judarnas situation, på 

koncentrationslägren och på livet i dessa. Den publicerades första gången 1974.

Hitler's Holocaust – Guido Knopp (2004)

Dr Guido Knopp var vid tidpunkten för bokens publicering chef på den historiska avdelningen på den 

tyska TV-kanalen ZDF. Han är mest känd för att ha skapat en rad dokumentärer vilka skildrar Tredje 

riket och nazismen, men har också arbetat som journalist för olika tidningar. Knopp är född 1948 och 

har, såvitt jag har kunnat utröna, inte haft någon form av direkt eller indirekt kontakt med Förintelsen – 

något som placerar honom i kategori 1. Hitler´s Holocaust är ett vetenskapligt verk som beskriver och 

analyserar Förintelsen på ett detaljerat, men begränsat sätt. Detta görs genom studier av privata 

dokument, inspelade samtal med exempelvis Joseph Goebbels samt intervjuer med överlevande offer.

Hitlers Folkstat – Rån, raskrig och nationell socialism – Götz Aly (2010)

Götz Aly, född 1947, är en tysk historiker och journalist. Han har främst arbetat med Förintelsens 

historia och har genom sina verk skapat en hel del debatt i Tyskland. Aly har ingen personlig koppling 

till Förintelsen och tillhör således kategori 1. Hitlers Folkstat, som i Tyskland är mycket omdebatterad,

behandlar frågan gällande hur den tyska allmänheten profiterade på nazistregimens styre. Aly påvisar 

också att nazisterna och deras handlingar var accepterade av en stor del av den tyska befolkningen.

16 Eberan, 23
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1.5 Metodologi och teori

1.5.1 Metodologi

"Historiografi är forskningen om och framställningen av historieämnets historia."17 Det finns flera 

anledningar till att forskare använder sig av historiografisk metod i sina arbeten. Dels har forskaren 

möjlighet att finna sin egen identitet – att placera in sig själv i en historisk forskartradition. Därtill kan 

olika tidsepoker och företeelser sättas in i vetenskapliga kontexter – något som gör det enklare att 

undersöka och tolka dem. Slutligen används historiografi för att revidera tidigare verk inom samma 

ämne: "Poängen är [emellertid] inte att triumfera över dem som begått misstag i det förflutna och 

brösta sig över sin egen nutida förträfflighet. Syftet är att få större självinsikt genom att se hur tidigare 

generationer har formats av skiftande tendenser inom ämnet och i samhället."18.19

"Genom att studera historiekulturen kan man analysera det historiemedvetande som ligger till grund för

den och följdaktligen förstå hur en specifik minnesgemenskap förser det förflutna med mening och vad 

denna mening är."20 Vad historikern Mikael Tossavainen, som forskar kring antisemitism och 

historiografi, anspelar på är att historia sällan skapar sig själv. Istället är det vi människor som gör olika

kulturer, traditioner och händelser tillgängliga för efterkommande generationer. Det är därför både 

relevant och intressant, men också essentiellt, att studera hur dessa människor har valt att skildra sin 

samtid. På så sätt uppnår man förhoppningsvis även en större förståelse för sitt eget, nutida, samhälle 

samt dess värderingar och normer.21

Denna uppsats är, vilket kan uttolkas från ovanstående stycken, främst av historiografiskt redogörande 

art, men använder sig också av en analyserande samt komparativ metod22. Den historiografiska delen 

av studien inleds med en redogörelse för hur de fem svenska samt de fem tyska facklitterära verken 

skildrar Tyskland (de tre lagren) och skuldfrågan i samband med Förintelsen. Denna 

resultatredovisning följs därefter av en analyserande sektion i två delar. I den första tolkas samt 

analyseras författarnas skildringar mer ingående utifrån de olika teoretiska begreppen (se 1.6.2 för mer 

information om dessa) och jag försöker utröna på vem/vilka skulden för Förintelsen läggs.

17 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det än gång var, 1998, 44
18 Ibid, 44
19 Ibid, 44-45
20 Tossavainen, Mikael, ”Hjältar, offer och lärdomar – Förintelsen i det israeliska historiemedvetandet”, i Historieforskning
      på nya vägar, 2006, 150
21 Ibid, 150-151
22 För olika användningsområden för komparativ metod, se exempelvis: Dahlgren, 1996, 195-199
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Den andra delen av analysen fokuserar på jämförelsen mellan de tyska och svenska författarnas 

framställningar: 

I diskussionen av komparationernas betydelse har det gjorts många klassifikationer av olika slag, vilka 

dock inte alla verkar så fruktbara. Ett exempel på de mera intressanta klassifikationer som har gjorts har 

varit en utifrån skillnader respektive likheter. När skillnader betonas kan man tala om en kontrasterande 

komparation, och när likheter betonas om generaliserande komparationer.23 

Förevarande studie, i vilken både likheter och skillnader framhävs, kan således sägas vara både 

kontrasterande och generaliserande när det kommer till jämförelsen. Förvisso kommer böckerna att 

redovisas samt analyseras en och en, men komparationen kommer att vara av en mer generell karaktär 

och används snarare i syfte att utröna huruvida det finns övergripande likheter/skillnader samt 

tendenser i de svenska och tyska författarnas skildringar. Anledningen till att detta tillvägagångssätt 

nyttjas är att undersökningen, om den inkluderade en komparation mellan samtliga böcker en och en, 

skulle bli alltför omfattande. Istället kommer studien att bygga på kvalitativ textanalys, då speciellt 

utvalda textstycken kommer att analyseras och tolkas. Detta i kontrast till kvantitativ metod, vilken 

fokuserar mer på statistik och siffror – något som förevarande studie inte berör.

Slutligen bör det noteras att anledningen till att det finns en resultatredovisning och en analys, är att 

läsaren på det sättet lättare kan få en överblick över studien.

1.5.2 Teori

Uppsatsen ämnar även att undersöka huruvida det är möjligt att koppla samman de olika skildringarna 

med särskilda teoretiska perspektiv. Nedan följer kortare definitioner och beskrivningar av hur de 

kommer att operationaliseras i analysen.

Determinism är ett metafysiskt begrepp som dikterar att något är förutbestämt – människan hade inte 

kunnat handla på ett annat sätt än hon gjorde.24 I Fråga det förflutna – En introduktion till modern 

historieforskning redogör historikern Anders Florén för begreppet och problematiserar det samtidigt 

genom att fråga sig ”varför människan har vissa mål och varför hon vill uppfylla dem på det ena eller 

23 Dahlgren, Stellan, Fråga det förflutna – En introduktion till modern historieforskning, 1996, 196-197
24 Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Causal Determinism”, <http://plato.stanford.edu/entries/determinism-causal/>, 

2014-01-02 
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andra sättet.”25 Han menar vidare att det finns två olika sätt att besvara dessa frågor. Man kan dels 

förneka att något annat än människan egen vilja kan förklara ens intentioner, eller så kan yttre faktorer 

stå som förklaring till varför en individ eller grupp handlar som de gör. I enlighet med vad Florén 

skriver anser dock många forskare att dessa alternativ bör integreras och på så sätt öka vår förståelse 

för hur människor genom historien har kommit fram till sina beslut. Den viktigaste frågan att besvara 

blir då ”vad som objektivt är möjligt för dem att realisera i den faktiska situationen.”26 Strukturella 

aspekter (till exempel i samhället eller nationen där individen/gruppen lever) måste därmed vägas in, 

vilket enligt Florén i så fall leder till att människors handlingar kan ses som bestämda av yttre faktorer. 

Tre olika former av determinism kan enligt författaren formas med ovanstående resonemang i åtanke:

• Människans handlingsvillkor är förutbestämda

• Människans vilja är förutbestämd

• Människans handlingsvillkor och vilja är förutbestämda

Dessa tre nivåer representerar måttlig (överst och i mitten) till stark (nederst) determinism och berättar 

hur historieforskare potentiellt kan välja att applicera begreppet på enskilda individer eller på grupper.27

I denna uppsats kan begreppet främst kopplas till skuldfrågan, där det kan bidra till att historiografiskt 

redogöra för hur de tyska och svenska författarna väljer att skildra denna aspekt av Förintelsen. Med 

hjälp av de tre graderna av determinism vilka redovisas ovan, ämnar jag således avgöra om författarna 

är av åsikten att Förintelsen var något oundvikligt (exempelvis på grund av yttre faktorer), eller om 

människorna som iscensatte massmordet (samt andra aktörer) faktiskt hade möjlighet att förhindra den. 

Slutligen kommer komparationen att försöka fastslå huruvida det finns en skillnad mellan de tyska och 

svenska författarna gällande presumtivt förekommande determinism och i så fall hur denna distinktion 

gestaltar sig. jag återkommer till dessa potentiella konklusioner i analysen och sedermera även i 

slutdiskussionen.

Aktörs- och strukturperspektivet, för att byta fokus, kontrasterades enligt Anders Florén mot varandra 

redan hos Marx och Engels. De menade att man dels bör se ”samhällsutvecklingen som historien om 

25 Florén, Anders, Fråga det förflutna – En introduktion till modern historieforskning, 1996, 264
26 Ibid, 265
27 Ibid, 264-266
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produktivkrafter och produktionsförhållanden … [men också som] historien om klasskampen.”28 Denna

uppfattning var länge praxis, men allteftersom har fler historieforskare tagit upp stafettpinnen och 

själva ställt sig frågan: är historisk och social förändring beroende av aktörer (dvs. människor), eller har

de strukturella grunder? Trots att flertalet forskare tydligt argumenterar för det ena eller andra 

perspektivet, försöker Florén att utifrån en rad historikers resonemang föra en integrerande diskussion 

angående de två synsätten. Syftet är att visa på att man inte behöver ”välja sida”, utan att de i själva 

verket går att sammanfoga. På så vis, menar Florén samt många andra historieforskare, premieras 

varken aktörs- eller strukturperspektivet och diverse analysobjekt (i denna studies fall författarnas 

skildringar av Förintelsen och skuld) kan granskas med obestridlig saklighet.29

I förevarande studie kommer jag, i linje med de forskare vilka förespråkar ett potentiellt integrerat 

perspektiv, undersöka om fokus hos författarna ligger på enskilda individers/aktörers roll i Förintelsen 

eller om den industrimässiga utrotningen beskrivs som en produkt av den tyska (eller europeiska) 

samhällsstrukturen. Huruvida det är Hitler, hans närmsta män i den tyska ledningen, SS, nazisterna i 

allmänhet, det tyska folket, nazismen som ideologi, ekonomiska faktorer, européernas imperialistiska 

och rasistiska historia eller andra (passiva) aktörer så som exempelvis de allierade eller neutrala 

nationer vilka, enligt författarna, bär ansvar för Förintelsen, ämnar analysen utröna. Genom att 

analysera de skildringar som framkommer i resultatredovisningen, kommer det också att vara möjligt 

att utläsa vem eller vilka författarna väljer att framhålla som drivande i Förintelsen. De tyska och 

svenska källornas skuldbeläggningar jämförs och studeras sedan ytterligare i den komparativa delen av 

analysen, för att avslutningsvis sammanställas och sammanfattas i slutdiskussionen.

1.6 Syfte och frågeställningar

Vilket redan har nämnts, är Förintelsen ett ämne som har intresserat många forskare och som ofta 

fungerar som referenspunkt för både nutida och historiska händelser. Det har också utsatts för 

omfattande tolkningar och finns således i all typ av litteratur – såväl facklig som skönlitterär. Denna 

uppsats ämnar fokusera på de facklitterära verken om Förintelsen och vidare även göra en avgränsning 

till facklitteraturen i två specifika länder – Tyskland och Sverige – under en särskild period i historien –

1996-2010. Uppsatsens syfte är att med historiografisk metod redogöra för hur fem svenska och fem 

tyska verk framställer Tyskland (här syftar jag således på de tre nivåer – allmänheten, nazisterna/SS 

28 Florén, 141
29 Ibid, 141-146
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samt Hitler – vilka definieras i sektion 1.2) i samband med Förintelsen samt även fastställa hur 

skuldbördan fördelas. Undersökningen innefattar därtill en komparation mellan författarnas 

beskrivningar – i syfte att belysa eventuella likheter och skillnader samt tendenser – och en kvalitativ 

analys av de redovisade skildringarna, vilken har som mål att utröna huruvida det går att koppla dessa 

till ett aktörs- och strukturperspektiv och/eller deterministiskt synsätt hos författarna (se sektion 1.5).

Det bör även understrykas att syftet med studien inte är att fördöma Förintelsen. Något sådant är 

knappast nödvändigt då sunt förnuft redan tydligt dikterar brottets horribla karaktär. Inte heller ämnar 

jag forska kring hur Förintelsen kunde ske, ty detta har redan gjorts i stor utsträckning. 

Frågeställningar

• Hur framställs den tyska allmänheten, i svensk och tysk facklitteratur åren 1996-2010, i 

samband med Förintelsen?

• Hur framställs SS och nazisterna, i svensk och tysk facklitteratur åren 1996-2010, i samband 

med Förintelsen?

• Hur framställs Adolf Hitler, i svensk och tysk facklitteratur åren 1996-2010, i samband med 

Förintelsen?

• Finns det några likheter/skillnader mellan de tyska och svenska författarnas sätt att framställa 

den tyska allmänheten, SS och nazisterna samt Hitler?

• Vem eller vilka läggs skulden för Förintelsen på, i svensk och tysk facklitteratur åren 1996-

2010?

• Skiljer sig de tyska och svenska författarna åt angående vem/vilka som får bära skulden för 

Förintelsen? Går det att uttyda några kontraster mellan kategori 1, 2 och 3?

• Har författarna ett aktörs- eller strukturperspektiv på Förintelsen och kan skildringarna sägas 

vara deterministiska? Skiljer sig de tyska och de svenska författarna åt gällande detta? Kan man

i så fall dra några slutsatser utifrån detta?

• Går det att urskilja några övergripande tendenser i författarnas redogörelser?

• Går det att fastställa att millennieskiftet spelar någon nämnvärd roll för hur författarna väljer att 

framställa Tyskland och skuldfrågan?
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1.7 Forskningsläge

Liksom Anders Florén skriver i kapitlet "Kumulativ relevans och forskningsläge" i Fråga det förflutna 

- En introduktion till modern historieforskning, bör ett forskningsläge upplysa läsaren om hur tidigare 

verk inom samma ämnesområde ser ut – vad en ny studie har för grund att stå på – samt hur den analys 

som utfördes och de resultat som uppnåddes kan öka förståelsen för ämnesområdet.30 Svårigheter att 

följa denna anvisning uppstår, liksom i denna undersöknings fall, när det analyserade ämnet är för 

specifikt, för avgränsat, för att kunna spåras till tidigare forskares rön. För att lösa situationen behöver 

man således utöka ramarna för ämnets omfattning och istället se på det utifrån ett mer generellt 

perspektiv. För denna uppsats innebär det således att tidigare forskning som berörs utgörs av 

europeiska facklitterära historiografiska studier av Förintelsen samt de texter däri vilka explicit 

behandlar skuldfrågan. Detta eftersom en historiografisk undersökning som specifikt analyserar tysk 

och svensk Förintelsefacklitteratur, samt förhållandet mellan dessa, helt enkelt inte existerar.31

Sedan Andra världskrigets slut har en rad för Förintelsen viktiga historiografiska verk utkommit. Det 

mest omfattande av dessa är utan tvekan The Holocaust Encyclopedia, sammanställd av historikern 

Walter Laqueur. Uppslagsverket består av information från över 100 författare angående diverse 

aspekter av Förintelsen – allt från enskilda aktörer och individer till historisk bakgrund och 

skuldfrågan. Boken, som likt ett lexikon är skriven i bokstavsordning, är dock helt och hållet 

informativ, vilket innebär att den enbart är av redogörande art. På grund av denna avsaknad av analys 

och rön, kan den således också endast fungera som en faktamässig startpunkt för forskare inom ämnet. 

För detta syfte är den emellertid eminent och har i förevarande studie använts på just detta vis.32

Ytterligare essentiella verk inom Förintelseämnet inbegriper exempelvis The Historiography of the 

Holocaust, utarbetad av idéhistorikern Dan Stone. Den är, liksom föregående verk, en historiografi över

många olika aspekter av Förintelsen och inkluderar åtskilliga länders diskurser. Bland annat redovisas 

ekonomiska motiv, kulturella orsaker samt den tyska kyrkans roll. Det kapitel vilket är av särskilt 

intresse för denna uppsats, är emellertid det som behandlar skuldfrågans historiografi, skrivet av 

historikern Jürgen Matthäus. Däri menar författaren till exempel att det tyska folket av många erkända 

tyska forskare – bland andra Friedrich Meinecke – beskrivs ha blivit förförda av Hitler och nazisterna 

30 Florén, 79-84
31 Uppsatser och avhandlingar vilka undersöker Förintelsen i läromedel samt tidningsmaterial finns det emellertid gott om.
32 Laqueur, Walter, The Holocaust Encyclopedia, 2001
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och att man därför bör vara försiktig med skuldbeläggningen: ”In his assessment of what he and most 

of his compatriots characteristically called 'the German catastrophe', the historian Friedrich Meinecke 

stated in 1946 that 'the German people had not succumbed in its roots to a criminal disposition, but had 

been suffering from a one-time grave infection caused by deliberate poisoning'.”33 Därtill påstår 

Matthäus även att det har funnits otaliga varierande sätt att betrakta skuldfrågan på. Aktörs- och 

strukturperspektivet är enligt författaren viktiga i detta sammanhang och det senare har fått utstå en hel 

del kritik eftersom det tenderar att till stor del ta bort det personliga ansvaret från enskilda aktörer i 

Förintelsen.34 Dessa historiografiska rön är potentiellt relevanta för denna studies slutsatser och 

kommer att återkopplas till senare. Boken, som är en antologi, är i sig väl sammansatt och ger en tydlig 

och detaljerad bild av hur Förintelsen har skildrats av en mängd olika forskare runt om i världen under 

åren sedan 1945.

Som ett tredje massivt verk om Förintelsens historieskrivning kan The Holocaust and History: The 

known, the unknown, the disputed and the reexamined, redigerad och sammanställd av historikerna 

Michael Berenbaum och Abraham J. Peck, nämnas. Boken är en historiografisk antologi som innehåller

närapå 50 års samlad forskning kring Förintelsen. De 54 kapitlen är skrivna av historiker, forskare, 

psykologer, sociologer, politiker samt teologer och inkluderar skildringar av lika många aspekter och 

synsätt på massmordet, Tyskland samt resten av världen. Kapitlet titulerat Rescuers of Jews during the 

Holocaust: A portrait of Moral Courage är skrivet av sociologiprofessorn Samuel P. Oliner och är 

dedikerat åt den moraliska frågan och hur denna påverkade de så kallade ”passiva aktörerna” eller 

”bystanders”. Oliner menar bland annat att ”people with an autonomously principled motivation 

interpreted the persecution of Jews as a violation of their own moral precepts.”35 Enkelt uttryckt påstår 

författaren således att tyskar, och andra, som på något sätt upplevde sig ha en fri vilja, tolkade judarnas 

brist på denna frihet som ett brott mot deras egna moraliska principer. Detta gjorde i många fall, enligt 

Oliner, så att judar räddades undan Förintelsen.36 Trots att man i boken aldrig får veta exakt hur många 

människor som faktiskt ägde dessa moraliska principer, är det fortfarande intressant att i förevarande 

studie utröna huruvida författarna instämmer i Oliners moralteori gällande de som kallas ”passiva 

aktörer”.

33 Matthäus, Jürgen, ”Historiography and the Perpetrators of the Holocaust”, i The Historiography of the Holocaust, 2004, 
199

34 Ibid, 199-206
35 Oliner, Samuel P., ”Rescuers of Jews during the Holocaust: A portrait of Moral Courage”, i The Holocaust and history – 

The known, the unknown, the disputed and the reexamined, 2002, 682
36 Ibid, 678-687
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Ytterligare alster, vilka kanske inte är lika omfattande som de tre föregående, men som ändå är värda 

ett omnämnande, är Debates on the Holocaust av  historikern Tom Lawson och The Third Reich and 

the Holocaust in German Historiography, författad av historieprofessorn Alfred D. Low. I den 

förstnämnda boken redogör Lawson för hur Förintelsens historieskrivning har sett ut från krigets slut 

till idag (läs: 2010). Exempelvis kan man i kapitlet ”'Ordinary Men': rethinking the politics of 

perpetrator history” läsa om hur olika författare har skildrat det tyska samhället i samband med 

Förintelsen och skuldfrågan: ”Contrary to what might be expected however, awareness of the diversity 

of the decision-making process has not really supported explanations of the Holocaust which rely on 

the abstractions of social and bureaucratic structure. If anything it has undermined them.”37 Här är det 

alltså inte tal om några sociala eller byråkratiska samhällsstrukturer, utan istället menar författaren att 

många forskare riktat in sig på enskilda aktörer och grupper. Vidare framhävs det också att ”vanliga 

tyskar” ofta enbart ”spelade med” i nazisternas spel för att överleva och att många egentligen närde en 

dold aversion gentemot regimens sätt att försöka styra deras liv. Dessa, samt flertalet andra aspekter, 

redogörs för i Lawsons verk – något som gör boken till en genomgripande och detaljerad studie om 

Förintelsen och skuldfrågan.38

I den andra boken vilken nämns ovan, redovisar Low hur Förintelsen har skildrats i tyska 

historiografiska verk 1945-1994. Bland annat diskuteras olika tyska aktörers eventuella skuld i 

samband med massmordet. De allierade samt andra neutrala nationer hade enligt författaren till en 

början svårt att tro att ett civiliserat land som Tyskland var kapabelt att utföra så hemska handlingar. 

När verkligheten hann ikapp fick Hitler, nazisterna, men också de passiva länderna, dock ta på sig 

skulden för Förintelsen i tyska böcker direkt efter kriget. Den skarpsynte läsaren undrar säkert varför 

jag inte använder sig av förevarande bok som underlag i denna uppsats. Den redogör ju ändå 

historiografiskt för en period i Tysklands facklitterära historia som sträcker sig fram till 1994. Trots 

detta är det bara en separat del av boken som är tillägnad just den typen av historiografiska studier som 

eftersöks. Resten tillägnas i mångt och mycket den så kallade ”Historikerstriden”39 i mitten av 1980-

talet och har, då jag utgår från både ett svenskt samt ett internationellt perspektiv, en alldeles för snäv 

infallsvinkel för att kunna användas i förevarande studies analys.40

37 Lawson, Tom, Debates on the Holocaust, 2010, 193
38 Ibid, 193-199
39 En debatt mellan tyska forskare, vilken inleddes 1986, gällande nazismens och Tredje rikets roll i Förintelsen. 
40 Low, Alfred D., The Third Reich and the Holocaust in German Historiography, 1994
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Andra liknande studier som historiografiskt undersöker Förintelsen inkluderar bland annat den 

historiografiska antologin Historieforskning på nya vägar, vilken inbegriper ett antal historiker från 

olika europeiska länder (bland andra Tyskland och Sverige) och som är sammanställd av Klas-Göran 

Karlsson, Eva Helen Ulvros och Ulf Zander. Kapitlet ”Hjältar, offer och lärdomar – Förintelsen i det 

israeliska historiemedvetandet”, skrivet av Mikael Tossavainen, är ett av två som är av särskilt intresse 

för jags egna undersökning. Här gör Tossavainen en historiografisk presstudie ”av Förintelsens plats i 

det israeliska historiemedvetandet såsom detta speglas i Jerusalem Post.”41 Resultatet visar på att flera 

olika teman kan skönjas i tidningens publikationer; först såg man de stridandes hjältemod (upproret i 

Warszawagettot i april 1943), vilket efter Eichmann-rättegången 1961 övergick till att även vardagligt 

hjältemod blev uppmärksammat. Lidande (Auschwitz), icke-judar (de som räddade judar undan 

Förintelsen) och lärdomar av Förintelsen42 är samtliga områden vilka ägnas fokus i studien. Liksom i 

förevarande uppsats är även Tossavainens studie dock väldigt begränsad och visar endast på vad en 

enda tidning anser om Förintelsen. På liknande sätt kommer resultatet i denna undersökning enbart att 

ge läsaren en bild av Förintelsen som på sin höjd kan sägas representera tankesätt hos tyska och 

svenska författare inom de angivna åren (1996-2010). Detta är naturligtvis ett problem om man strävar 

efter en mer omfattande bild av hur Förintelsen har skildrats, men liksom Tossavainen nämner, har 

även denna analys ”av nödvändighet varit mer översiktlig än djupgående”43.44

Det andra kapitlet som kan kopplas till Förintelsen och historiografiska studier är titulerat 

”Småstatsrealismens sensmoral – Svenska berättelser om andra världskriget” och är författat av 

historikern Johan Östling. Texten, vilken är av sammanfattande karaktär, redogör för hur många olika 

aktörer har valt att förhålla sig till Förintelsen. De allierade, judarna själva, svenska 

samlingsregeringen, politiska aktörer, pressen samt diverse forskare ingår alla i Östlings 

historiografiska undersökning.45 Det känns emellertid som att studien aldrig riktigt når ett svar på de 

frågor som ställs. Istället förefaller den vara av en mer informativ, redovisande karaktär – något som får

jag att utgå från att syftet är kvantitativt snarare än kvalitativt. Detta till skillnad från förevarande 

uppsats som enbart använder sig av den sistnämnda metoden, trots att även denna studie till stor del är 

41 Tossavainen, 149
42 Här menar Jerusalem Post att behovet av en judisk stat är stor, samt att det inte går att lita på att någon annan än denna 

judiska stat ska skydda dig.
43 Tossavainen, 160
44 Ibid, 149-160
45 Östling, Johan, ”Småstatsrealismens sensmoral – Svenska berättelser om andra världskriget”, i Historieforskning på nya

vägar, 2006, 163-176
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redogörande i sin utformning.

Vidare kan man nämna ytterligare en historiografisk antologi. The Holocaust – Post-War Battlefields – 

Genocide as Historical Culture är sammanställd av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander och syftar till 

att studera och analysera hur Förintelsen har behandlats och skildrats i en rad europeiska samhällens 

och staters forskarsfärer under efterkrigstiden. Italien, Frankrike, Israel, Tyskland, Österrike, Tjeckien, 

Polen, Ungern, Rumänien, Kroatien, Ukraina, Ryssland, Sverige och Storbritannien är länder som 

inkluderas och analyseras närmre. Studien är detaljerad, välgjord och omfattande. Den visar på att 

Förintelsen inte enbart betraktades och upplevdes på olika sätt i olika länder, utan att den också de 

facto såg annorlunda ut beroende på var man befann sig under kriget. Såväl humanitära och sociala, 

som politiska och kulturella aspekter av Förintelsen tas upp, vilket gör verket synnerligen intressant 

och läsvärt.46

Avslutningsvis bör man även belysa det faktum att inga tidigare uppsatser, varken på kandidat- eller 

magisternivå, såvitt jag har kunnat utröna, behandlar samma ämne som förevarande studie. Exempel på

liknande alster skulle emellertid kunna inkludera Rebecca Jönssons (Södertörns Högskola) 

kandidatuppsats våren 2012 – Förintelsen i historieböckerna – En jämförande läromedelsstudie. 

Författaren frågar sig däri huruvida det finns skillnader (över tid - 1989-2010) i svenska läroböcker när 

det gäller framställningen av Förintelsen. Hon frågar sig därtill om det möjligtvis är så att det samtida 

samhällets värderingar och normer är av betydelse för dessa skildringar. Resultatet visar dock på att 

Jönssons ursprungliga hypotes och frågeställning var för snäva och att det krävs en större bredd på 

analysmaterialet för att kunna skönja samhällspåverkade aspekter i författarnas texter. Hon falsifierar 

därmed den analyserande delen av studien och hoppas med sina sista rader att någon annan ska göra en 

mer omfattande undersökning.47 Sammanfattningsvis kan man tycka att det är synd att Jönsson inte 

utnyttjar tidsperioden bättre, då hon till skillnad från innevarande studie både har Kalla krigets slut 

(1991) samt millennieskiftet som potentiella brytpunkter.

1.8 Historisk bakgrund till Förintelsen

För att ens kunna börja förstå Förintelsens omfattning, bör man i varje fall kort känna till dess 

ursprung. Man bör känna till att nazisterna, med Adolf Hitler som främste representant, var mycket 

46 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf, The Holocaust – Post-War Battlefields: Genocide as Historical Culture, 2006
47 Jönsson, Rebecca, Förintelsen i historieböckerna – En jämförande läromedelsstudie, 2012
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skickliga på att utnyttja de usla förhållanden som rådde i Weimarrepubliken (Tyskland) i början av 

1930-talet. Versaillesfördraget (1919) med dess hårda villkor hade försatt landet i en djup ekonomisk 

depression. Det tyska folket ville både ha en syndabock, samt någon som kunde föra dem mot ljusare 

tider. Hitler och hans Nationalsocialistiska tyska arbetareparti hade svar på frågorna. Antisemitism som 

ditintills enbart hade existerat i periferin (bland annat genom den så kallade ”Dolkstötslegenden”48) 

förstorades nu upp och när Hitler införde enpartidiktatur 1933, inleddes en särbehandling av judarna.49

Samma år (1933) upprättades det första koncentrationslägret – Dachau – utanför München. Två år 

senare, under Nazistpartiets dagar i Nürnberg, infördes de så kallade ”Nürnberglagarna”. De innebar att

judarna miste i stort sett alla sina medborgerliga rättigheter. Dessa lagar blev sedan strängare med åren 

och kulminerade natten mellan 9 och 10 november 1938 i vad som skulle komma att benämnas 

”Kristallnatten”. Beväpnade grupper, främst från SA50, men även civila, vandaliserade judiska butiker 

och brände ner synagogor. Många judar deporterades till koncentrations- och förintelseläger, som 

exempelvis Auschwitz-Birkenau, Treblinka och Sobibór. Där blev, för att gå händelserna i förväg en 

aning, de som kunde utföra fysisk arbete slavarbetare åt nazisterna, medan barn, gamla och sjuka ofta 

skickades direkt till gaskamrarna. Medicinska experiment av olika slag förekom också, där liten eller 

ingen hänsyn togs till försöksobjektens välmående.51

I och med krigsutbrottet den 1 september 1939, inleddes också massutrotningen av judar och andra 

”undermänniskor”. Runt om i Europa tvingades judar leva i getton, där deras rörelsefrihet inskränktes. 

De tvingades också att bära en gul så kallad ”judestjärna” för att markera att de tillhörde den judiska 

befolkningen. När den tyska armén ryckte fram i Polen och Sovjetunionen under åren 1939-1942, 

följde exekutionspatruller i dess spår. Dessa kallades för ”Einsatzgruppen” och hade som enda mål att 

avrätta alla som utgjorde ett hot mot den ariska rasens överhöghet. Vidare, vid något som kom att 

benämnas ”Wannseekonferensen” (januari 1942), i Wannsee utanför Berlin, drogs riktlinjer upp för 

”Den slutgiltiga lösningen” – hur man rent praktiskt skulle gå till väga för att utrota alla judar. 

Resultatet blev att man uppförde en mängd koncentrations- och förintelseläger runt om i det 

48 I slutet av Första världskriget ansåg många tyskar att det snarare var det tyska folket – speciellt judarna och 
kommunisterna – som vek ner sig inför Trippelententen och USA, än att den tyska armén förlorade på slagfälten.

49 Noakes, 24-30
50 Sturmabteilung – Nazistpartiets paramilitära, beväpnade gren åren 1921-1945.
51 Noakes, 31-40
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ockuperade Europa. Koncentrationsläger var från början till för politiska fångar, men övergick senare 

till att inhysa även andra människor. Dessa tvingades ofta utföra slavarbete åt Nazityskland. De som 

inte kunde arbeta (gamla, unga och sjuka) valdes bort av SS-läkare redan vid ankomst och avrättades. 

Förintelseläger, å andra sidan, hade som enda funktion att på ett snabbt och effektivt sätt mörda så 

många människor (ofta judar) som möjligt. Detta gjordes ofta genom gaskammare kamouflerade som 

duschrum. Människorna som fördes dit gasades sedan till döds med Zyklon B (från början tänkt att 

användas mot insekter) och kropparna brändes i krematorier. Denna industriella masslakt pågick fram 

tills lägren befriades av de allierade under första halvan av 1945. Sammantaget mördades cirka elva 

miljoner människor i nazisternas koncentrations- och förintelseläger. Av dessa var runt sex miljoner 

judar.52

Efter kriget åtalades många av de högt uppsatta nazistledare i den så kallade ”Nürnbergprocessen”. 

Många fick långa fängelsestraff. Andra dömdes till döden eller begick självmord. Vissa lyckades fly 

utomlands, men de flesta har sedan dess spårats upp och fått sina straff utmätta.53

2. Resultatredovisning

2.1 Svensk facklitteratur

...om detta må ni berätta... - Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (1997)

"Förintelsen följde ur nazismens rasideologi, som den kommer till klart uttryck i Adolf Hitlers bok 

Mein Kampf ... Individen hade inget värde annat än som verktyg för den rasistiska staten."54 

Inledningsvis får man ofrånkomligen bilden av att det först och främst är nazismen som ideologi, 

snarare än dess utövare, som får stå som primär förklaring till varför Förintelsen inträffade. Därefter 

skiftar emellertid fokus och författarna inriktar sig mer på utrotningens aktörer och på vilka som ska 

bära skulden: "Det var SS, som leddes av folkmordets 'arkitekt' Heinrich Himmler, som hade det 

administrativa ansvaret för Förintelsens genomförande."55 Samtidigt som de högt uppsatta i Tredje riket

får ta på sig skulden för planeringen av massmordet, menar författarna att också de flesta vanliga tyska 

soldaterna inte tvekade inför att avrätta oskyldiga civila – detta trots att bestraffning för vägran sällan 

förekom. Bruchfeld och Levine påpekar därtill att många ofta ser Förintelsen som något som skedde på

52 Noakes, 41-48
53 Ibid, 48-51
54 Bruchfeld & Levine, 4 
55 Ibid, 46
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grund av att nazister bakom skrivbord höll igång den industrialiserade masslakten. I verkligheten, 

menar författarna, var det dock vanliga människor som dödade vanliga människor.56

"I vilken utsträckning det tyska folket kände till mördandet av judar är ännu en kontroversiell fråga, 

men det är obestridligt att kännedomen fanns och var utbredd bland vanligt folk. Ändå var det få som 

protesterade."57 Att den tyska befolkningen förhöll sig passiva eller till och med aktivt medverkade till 

judarnas försämrade situation, är något som författarna anser vara essentiellt att notera. Dessutom var 

det enligt Bruchfeld och Levine endast de som gjorde aktivt motstånd mot regimen som blev straffade. 

Många hade således valet att inte aktivt stödja nazisterna, men trots detta deltog ändå miljontals 

människor aktivt i nazisternas agenda.58

Slutligen diskuterar författarna även huruvida resten av världen – speciellt västdemokratierna – bör 

känna sig medskyldiga till Förintelsen. De kommer emellertid rätt så snabbt fram till att det inte är 

möjligt att dra alla "åskådare" över en kam. Detta eftersom man istället måste se till varje enskild 

individ samt dennes motiv och handlingar. Någon skuld på övriga världen läggs alltså inte 

överhuvudtaget, utan istället är det Hitler, SS och det tyska folket som får bära skuldbördan.59

Den livsfarliga glömskan – Inga Gottfarb (2006)

Redan inledningsvis, i kapitlet titulerat ”Historien om de tyska judeförföljelserna”, gör Gottfarb klart 

att hon inte tänker nöja sig med att ge en enskild aktör skulden för Förintelsen. Istället delar hon upp 

den mellan ett stort antal människor, där Hitler, SS och Gestapo visserligen får en ansenlig del, men där

andra samhällsgrupper som byråkrater, läkare, präster, poliser, lokförare och fabriksarbetare (bland 

annat får företag som IG Farben, Krupp och AEG svidande kritik för att enligt författaren ha tävlat med

varandra i att ”framställa avlivningsanläggningar, ugnar och krematorier.”60) även de får ta del av 

skuldbördan; ”SS och Gestapo var inte de enda brottslingarna i nazismens Tyskland”.61 Hon fortsätter 

därefter genom att vidga sina vyer. Också de allierade samt övriga världen skuldbeläggs. Enligt 

Gottfarb var det nämligen inte så att enbart de som aktivt tog del i Förintelsen (läs: tyska aktörer) bör 

beskyllas, utan även de som i tysthet såg på: ”De allierade blundade, judarna var övergivna av sina 

56 Ibid, 4, 46-55
57 Bruchfeld & Levine, 67
58 Ibid, 60-67
59 Ibid, 70
60 Gottfarb, 44
61 Ibid, 35
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vänner. Tystnaden, likgiltigheten krossade judarnas vilja att försvara sig”.62 Bitterheten är svår att ta 

miste på i Gottfarbs redogörelser och det känns som att hon är fast besluten om att sprida skuldbördan 

på flertalet olika aktörer.63

Gottfarb fortsätter i samma stil boken igenom, med vissa ”djupdykningar” på Hitler och det ledande 

skiktet inom naziströrelsen som undantag. Bland annat menar hon att det fortfarande är svårt, både för 

henne och för människor i allmänhet, att förstå hur ett ”kulturfolk” som tyskarna kunde utföra ett så 

horribelt brott som Förintelsen. Enligt författaren var det inte någon som var villig att ta personligt eller

moraliskt ansvar för det som hände, vilket får till följd att hela mänskligheten (förutom judarna) har del

i skulden: ”Världen teg om den grymma skoningslösheten, om likvideringen av de 'icke-önskvärda', om

likfabrikerna. Därför kunde skändligheterna genomföras.”64 Citatet speglar författarens genomgående 

åsikt – det går inte att hålla en ensam aktör skyldig, utan hela mänskligheten borde ha tagit sitt ansvar. 

Tyskarna – och då speciellt de i ledande position – får emellertid bära den största skuldbördan och 

beskrivs mer än en gång av Gottfarb som kallhamrade mördare utan sinne för vad som är rätt och fel.65

Avsikt att förinta – Sven Lindqvist (2008)

Lindqvist inleder med att ge en så grundlig bakgrundsbild som möjlig. I denna söker han sedan en 

rationell förklaring till varför just Tyskland stod för ett av historiens värsta brott (dock utan att finna ett 

givet svar). Bland annat tar han upp fallet med hererofolket i Namibia – under tyskt imperialistiskt 

styre 1884-1920 – där en stor del av befolkningen mördades under ett självständighetsuppror. Lindqvist

menar att ”den tyska kolonialismens historia vittnar om att 'slutgiltiga lösningar' på 'problemen' med 

etniska grupper som ansågs odugliga eller farliga var 'tänkbara för i alla fall en del tyskar redan så 

tidigt som 1904-1905.”66 Han tillägger emellertid relativt kort därefter att den tyska inställningen till 

andra ”raser”67 inte på något sätt var unik, utan snarare ett vedertaget förhållningssätt bland europeiska 

nationer under 1800-talets koloniala era.68

Lindqvist fortsätter på inslagen linje genom att konstatera att antisemitismen ”historiskt sett varit den 

62 Ibid, 41
63 Gottfarb, 34-35, 41, 44
64 Ibid, 382
65 Ibid, 109, 346-347, 380, 382
66 Lindqvist, 107
67 Ordet står inom citationstecken eftersom människor inte kan indelas i olika raser. Alla tillhör Homo Sapiens Sapiens.
68 Lindqvist, 107-108
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vanligaste och värsta formen av rasism”69 inom Europas gränser. Judehatet kulminerade sedan i 

Förintelsen, vilken i kapitlet ”På Förintelsedagen” tillskrivs Hitler och nazisterna – inte det tyska folket 

i allmänhet. Redan på nästa sida adderar dock Lindqvist fler - ”vi svenskar, vi européer, vi 

västerlänningar”70 - till ekvationen och menar därmed att vårt sätt att under Andra världskriget ignorera 

judarnas situation bidrog till deras undergång. Detta resonemang utvecklas sedan ytterligare då 

Lindqvist anser att demokratierna, även efter kriget, var oförmögna att ställa mer än en bråkdel av alla 

Förintelsens förbrytare (här nämner författaren ett antal namn vilka tillhör framstående nazister så som 

till exempel lägerkommendanter, kända sadister etcetera) inför rätta: ”Den internationella 

rättsordningens vanmakt var en av de faktorer som gjorde Förintelsen möjlig”.71 Med detta citat 

cementerar Lindqvist också sin mest prominenta åsikt – att tyskarna inte är de enda som har varit 

grymma och gjort fel i historien. Detta styrks inte minst via de detaljerade beskrivningarna av USA:s 

förbrytelser på Filippinerna, men också genom att tonen gentemot det tyska folket (exkluderat Hitler 

och nazisterna) överlag är relativt mild, nästan urskuldande. Något konkret svar på den inledande 

frågan kommer han emellertid, som sagt, inte fram till.72

Skyldig till skuld – En europeisk resa i Nazitysklands skugga – Henrik Arnstad (2009)

Liksom Gottfarb väljer även Arnstad snarare att sprida skulden, än att beskylla en enskild eller ett fåtal 

aktörer. Inledningsvis är författaren också ambivalent och menar att man, trots det faktum att Hitler är 

högste ansvarig för Förintelsen, inte kan ignorera det tyska folkets kollektiva skuld. Arnstad verkar ha 

förståelse för att soldater måste lyda order, ty annars ”riskerar krigsinsatsen att bli lidande”73, men han 

förefaller även utkräva ett visst moraliskt ansvar av varje enskild individ. Rent juridiskt kan det tyska 

folket, enligt Arnstad, aldrig dömas för Förintelsen, men den kollektiva skulden kommer att vara 

ständigt närvarande – även för kommande generationer. Detta är dessutom något som även gäller för 

människor i andra länder än Tyskland. I enlighet med Gottfarb menar Arnstad nämligen att hela världen

borde ha tagit sitt ansvar och satt stopp för Förintelsen innan den ens skett. Istället var det 

”demokratiernas oförmåga att i tid se mörkret hos Adolf Hitler, Heinrich Himmler och de andra 

ledande nazisterna”74 som var en av orsakerna till att historiens värsta brott kunde utspelas.75

69 Ibid, 118
70 Lindqvist, 120
71 Ibid, 131
72 Ibid, 42, 118-120, 125-132
73 Arnstad, 17
74 Ibid, 64
75 Ibid, 17, 64
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Arnstad redogör även för vad andra forskare, författare och journalister har skrivit angående den tyska 

skuldfrågan. Det blir snart tydligt att han inte sympatiserar med de som vill ge hela det tyska folket 

skulden för Förintelsen. Han menar istället att man, liksom nämns här ovan, måste se till varje enskild 

individ och hur dessa har handlat. Det går till och med så långt att författaren uttrycker tydliga 

sympatier med det tyska folket, vilket han menar har fått och fortfarande får agera mål för folks 

fördomar. Exemplet han tar upp i boken är målande och beskriver, med hjälp av TV-serien ”Pang i 

bygget”, en situation där några tyskar beskylls för att ha varit del av nazisternas onda planer, trots att så

de facto inte har bevisats: ”Denna allmänna tankegång om Tyskland – som uppvisas så effektivt i sin 

pinsamhet i Fawlty Towers – är aktuell än idag. Det tyska folket är förbundet med nazismen.”76 Arnstad

avslutar resonemanget med att konstatera att Tyskland förmodligen har fått ta på sig alltför stor skuld, 

vilket har gjort så att andra nationer har glömt av sitt egna ansvar i Förintelsen.77

Avslutningsvis lyfter Arnstad fram fler sätt att se skuldfrågan på. Av dessa kan exempelvis nämnas ett 

där det påstås att tyskarna aldrig riktigt har fått sörja Tredje rikets fall, vilket i sin tur har skapat ett 

sorts psykologiskt tomrum. Han avslutar med att konstatera att hur mycket Tyskland än vill glömma 

Förintelsen och åren 1933-1945, kommer varken världen, eller de själva, att låta det ske.78

Europeiska möten med historien – Klas-Göran Karlsson (2010)

Karlsson inleder med att redogöra för hur den västtyska staten, under ledning av Konrad Adenauer, 

efter kriget valde att betala ut ett skadestånd till Israel och de judar som blivit offer för Förintelsen. Att 

författaren ser detta som något positivt – något som hjälpte Tyskland att ”återbetala skulden” - är redan 

från början uppenbart. Därutöver menar han även att ”färre européer har kunnat ta skydd bakom 

bekväma epitet som motståndsmän eller 'bystanders'”79, vilket tyder på att i varje fall viss skuld läggs 

på andra nationer än Nazityskland. Denna linje fortsätter Karlsson också på och använder 

Vichyregimen i Frankrike som exempel. Denna hade, menar författaren, tydligt kollaborerat med 

nazisterna och fick efter kriget bära hela skulden när det kom till att hitta syndabockar. Karlsson anser 

emellertid att i Frankrike, liksom i många andra länder, var detta enbart ett sätt att be om ”syndernas 

förlåtelse för förintelsens brott”80. En kollektiv tystnad infann sig kring Förintelsen, vilket är ett faktum 

76 Arnstad, 87
77 Ibid, 84-85, 87, 171
78 Ibid, 96-98
79 Karlsson, 115
80 Ibid, 169
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som Karlsson, trots sin påtagliga aversion, förklarar med att många länder helt enkelt var rädda för att 

skuldbördan skulle bli för stor.81

Vidare kan man, efter att ha läst Europeiska möten med historien, slå fast att Karlsson i stor 

utsträckning använder sig av andra människors åsikter och uttalanden för att föra fram sin egen 

ståndpunkt. Detta blir exempelvis synligt när han menar på att samtliga tyskar inte behöver gå runt och 

känna skuld: ”'De kan inte erkänna en individuell skuld för brott som de inte begått. Ingen omdömesgill

person kan förvänta av dem att de skall bära botgörarens klädnad bara för att de är tyskar.'”82 Samtidigt 

menar han dock att ingen får blunda för det som hände, ty då riskerar man att liknande händelser 

upprepas – något som enligt Karlsson kan få ödesdigra konsekvenser för mänskligheten.83

Sammanfattningsvis kan man påstå att Karlsson har en rätt så tydlig linje i sin framställning av 

Tyskland under Förintelsen. Det tyska folket klarar sig lindrigt undan och istället får många så kallade 

”bystanders”, tillsammans med Hitler och nazisterna, ta del av skuldbördan.

2.2 Tysk facklitteratur

Tyskarna och civilisationens bräcklighet – Norbert Elias (1996)

I bokens inledande kapitel är Elias väldigt noga med att poängtera att han inte känner något hat 

gentemot det tyska folket i allmänhet, trots att mamman dog i Auschwitz. Inte heller kan varje enskild 

individ anklagas för brott som begås i en nations namn. Däremot, påpekar Elias, är man ”alltid, vare sig

man vill eller ej, medlem av en grupp.”84 Att vara medlem i en grupp, en gemenskap, för också med sig 

ett visst ansvar. Alla tyskar, och människor överhuvudtaget, bör därför, enligt författaren, rannsaka sig 

själva. I tyskarnas fall har de enligt Elias sätt att se på saken en skyldighet att fråga sig själva hur de så 

lättvindigt kunde hjälpa Hitler och nazisterna till makten: ”När frågan ställs hur Hitlers regim kunde bli

möjlig, kommer man snart fram till att en av förutsättningarna för hans maktövertagande var just denna

utbredning av en socialt godtagen modell för våldsdåd och förnekande av människors jämlikhet”.85 

Citatet visar tydligt att Elias anser att det tyska folket och det tyska samhällsklimatet hade en avsevärd 

del i skulden till Förintelsen, även om Hitler och nazisterna får bära den tyngsta skuldbördan.86

81 Karlsson, 114-115, 117-118, 169-170
82 Ibid 124
83 Ibid, 121-124
84 Elias, 26
85 Ibid, 28
86 Ibid, 9, 26-28
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I bokens andra hälft slår Elias in på en ny linje. Först konstaterar han att den yttersta skulden alltid 

måste läggas på Hitler och ”den inre ledningen av stats- och partiapparaten”87 eftersom det var de som 

de facto tog beslut om Förintelsen och anfallet på Polen i september 1939. Därefter skiftar författaren 

dock fokus och menar på att en sådan händelse som Förintelsen, hur unik den än förefaller vara, 

mycket väl kan upprepas i framtiden om inte människan lär av sina misstag; ”Många européer tycks 

anse att ett civiliserat beteende är deras natur (…) det framgår ibland att européer anser sig tillhöra de 

'civiliserade raserna', till skillnad från de 'ociviliserade raserna' – tydligen i tron att det civiliserade 

beteendet är ett genetiskt betingat särmärke för vissa folkgrupper men inte för andra.”88 Elias menar 

således att tyskarnas beteende gentemot judarna under Förintelsen inte på något sätt är unikt i 

”civiliserade” nationers historia, men att det framstår som den allvarligaste händelsen eftersom ingen 

trodde att det var möjligt för européer att göra något så avskyvärt. Enligt författarens åsikt hade 

följaktligen hela Europa och resten av den ”civiliserade” världen del i Förintelseskulden, då man helt 

sonika och med stor naivitet stod och tittade på, utan att ingripa.89

I övrigt läggs också en stor del av skulden på Hitler och nazisterna, vilka Elias menar förledde det tyska

folket genom sin propaganda samt löften om ett starkt tyskt rike. Det som sticker ut är emellertid den 

massiva kollektivkritik som resten av ”den naiva” världen får. Speciellt européerna framställs som 

blodtörstiga, rasistiska och opportunistiska barbarer – något som enligt Elias i så fall både skulle kunna 

förklara tyskarnas vilja att deltaga i Förintelsen, samt omvärldens ovilja att lägga sig i den.90

Vi är inte färdiga med Hitler på länge än – Barbro Eberan (2002)

I bokens inledning försöker Eberan utröna hur Förintelsen kunde ske. Bland flertalet svar som hon ger 

på sin egna fråga, är det speciellt ett som sticker ut. I detta menar författaren, i kontrast till Elias, att det

finns särskilda gener som alla tyskar föds med och som ”predestinerar tyskarna till grymhet och 

radikalism”.91 De har en medfödd vilja att styra resten av världen. Detta är dock enbart ett potentiellt 

svar i raden av många, enligt Eberan. Ett svar som dessutom har sina rötter i Romarriket och dess syn 

på de ”barbariska” germanerna.92

87 Elias, 188
88 Ibid, 192
89 Ibid, 187-196, 266
90 Ibid, 194-197, 266
91 Eberan, 39
92 Ibid, 39-43
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”Medan de sovjetiska makthavarna genast erbjöd de tyska antifascisterna en ventil för deras i tolv år 

uppdämda energi och därigenom kunde vinna många för sin egen målsättning, stötte sig de allierade i 

väst med de demokratiska krafterna.”93 Samtidigt som Ryssland utmålas som de skarptänkta i den 

situation som uppstod efter kriget, får de allierade västmakterna stå i någon form av metaforisk 

skamvrå tack vare deras sätt att lägga skulden för Förintelsen på hela tyska folket.94 Eberan uttrycker en

tydlig aversion gentemot detta sätt att se på skuldfrågan och menar istället att västmakterna var ”för 

på”. Alla tyskar var inte nazister, enligt författaren. Detta är en linje som Eberan sedan inte viker av 

från. Den alternativa förklaringen hon redovisar innebär istället att de allierade länderna, genom sin 

passivitet, hade stor del i Förintelsen och att de därför, för att skyla över sin egen skuld, skyllde allt på 

tyskarna. Hon anser därtill att Hitler förvisso ofta framställs som en alternativ Satan, men att denna 

allegori även har använts flitigt på det tyska folket generellt sett. Enligt författaren finns det idag (läs: 

2002) en klichébild av tysken som nazist – något som delvis beror på att länder som exempelvis USA 

framställer dem på ett negativt sätt i filmer och så vidare.95

Teorin om en tysk kollektivskuld gällande Förintelsen, ställer sig Eberan således mycket skeptisk till 

och förkastar den de facto flera gånger om. Istället menar hon att västmakterna hade en stor del i 

skulden eftersom de från början var oförmögna att se det annalkande hotet som Hitler och nazisterna 

utgjorde. Inte heller efter kriget agerade de korrekt, enligt Eberan, då de la alldeles för stor skuld på det 

tyska folket, istället för att själva erkänna sina fel och brister i samband med Förintelsen.

SS-staten – Eugen Kogon (2002)

Redan från början går det att uttyda ett klart mönster i Kogons skildringar av Tyskland i samband med 

Förintelsen. SS, vilket ju bokens titel också antyder, är de som får ta på sig den största delen av 

skulden. Med hjälp av ett målande språkbruk och med till synes stor avsky, skriver Kogon om hur SS 

upprättade läger där oskyldiga människor blev slavarbetare åt nazisterna: ”Även här sövdes det redan 

dövade tyska samvetet med hjälp av moraliserande prat.”96 Enligt författaren var det alltså inte nog med

att SS fängslade och torterade helt oskyldiga människor, utan man lurade dessutom det tyska folket, 

genom propaganda, att det var i ett gott syfte. Antipatin gentemot SS fortsätter sedan genom diverse 

93 Eberan, 70
94 Efter kriget inledde västmakterna en så kallad “avnazifiering” av det tyska folket, där alla tyskar förhördes och 

bedömdes. Ingen – vare sig man var nazist eller inte – kom undan denna process.
95 Eberan, 70, 210, 330-331
96 Kogon, 59
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beskrivningar av hur dess män kunde agera i olika situationer. Mer än en gång innehåller Kogons text 

rena förolämpningar, där SS-männen utmålas som dumma, promiskuösa (lösaktiga), fega (de ville 

undgå krigstjänst) och ”Misslyckade individer”97 (enligt Kogon var många som valde att ansluta sig till 

SS socialt missanpassade sedan tidigare – vissa även brottslingar). Han avslutar med att väldigt tydligt 

göra en metaforiskt jämförelse mellan dessa ”misslyckade individer” och den nationalsocialistiska 

staten, vilka Kogon anser liknade varandra på mer än ett sätt.98

”De [Reinhard Heydrich och Werner Best – högt uppsatta SS-män] hade en böjelse, som genomsyrar 

allt tyskt: att utgå från vissa idealföreställningar och utifrån dessa rättfärdiga även det mest 

avgrundslika barbari.”99 Trots att Kogon i bokens inledande kapitel förfaller ta ut sin ilska på hela 

Tyskland (även om SS enligt författaren var de största syndarna), avtar detta gradvis. I de senare 

delarna menar Kogon istället först på att Hitler förförde det tyska folket, men ändrar sig sedan och 

skriver att de allierade hade en tendens att efter kriget dra alla tyskar över en kam. Detta ledde enligt 

författarens åsikt till att Tyskland, i likhet med det Arnstad skriver angående den förlorade möjligheten 

till sörjande, fick svårare att återhämta sig från det nationella trauma som nationalsocialismen hade 

utsatt dem för. Han menar därtill att tyskarna egentligen inte visste särskilt mycket om koncentrations- 

och dödslägren, men att de i varje fall visste att de existerade. Många hade dock även vetskap om vad 

som pågick däri.100

Sammanfattningen man kan göra visar således på att Kogon beskriver det tyska folket som förfört av 

Hitler och SS, där den senare organisationen får ta emot oerhört mycket aversion från författaren. Han 

menar dock även att många tyskar visste vad som hände i lägren, men att de ignorerade detta.

Hitler's Holocaust – Guido Knopp (2004)

“Hitler was the highest authority; in the 'Jewish question' he made all the important decisions, but 

remained dependent on executives like Himmler and Heydrich – men with the fatal 'virtue' of overeager

obedience and the ability to get inside the mind of the tyrant, to penetrate the criminal psyche, to divine

his presumed wishes and to fulfil them. Hitler had precise information about what his instructions led 

97 Titeln på kapitlet med start på sida 322.
98 Kogon, 57-60, 142, 319-322
99 Ibid, 57
100 Ibid, 57, 353-357

30



to.”101 Redan från början – inte minst med bokens titel i åtanke – går det att skönja ett tydligt mönster i 

Knopps sätt att beskriva Förintelsen och dess förövare. Mitt bland alla ytterst målande beskrivningar av

de hemskheter som judarna fick utså, menar författaren att Hitler alltid måste bära den tyngsta 

skuldbördan. Han var enligt Knopp den som gav alla order, vilka sedan följdes till punkt och pricka av 

”bödlarna” - Himmler, Heydrich samt andra nazist- och SS-män. Vidare menar han att det tyska folket 

var fullt medvetna om vad som hände – att judarna blev bortförda till läger i öst – men att man inte 

förstod storleken på det företag som Hitler hade startat. Man ville, eller kunde, helt enkelt inte förstå 

vad som höll på att ske.102

”Hitler alone bore responsibility for the mass murder.”103 Samtidigt som Hitler, vilket nämnts innan, får 

bära den absolut största delen av skulden, hade han enligt Knopps sätt att se på saken aldrig klarat av 

det utan sina ”henchmen” - sina medbrottslingar. Dessa bestod främst av SS, men även av helt vanliga 

soldater – speciellt de på östfronten. Emellertid var det så, menar Knopp, att dessa ”vanliga soldater” 

egentligen inte hade så mycket att säga till om. Många visste om att judarna for illa, men man kunde 

helt enkelt inte tro att ett civiliserat land som Tyskland var benäget utföra sådana illdåd som det talades 

om. Därför valde de flesta enligt författaren att slå dövörat till och helt enkelt enbart göra som de blev 

tillsagda. Huruvida och i så fall i vilken utsträckning detta faktum skuldbelägger soldaterna, svarar 

dock inte Knopp på.104

Sammanfattningsvis kan man säga att Hitler och SS får bära skulden. Det finns dock sektioner där 

författaren frågar sig hur delaktigt det tyska folket var, eller hur mycket de allierade faktiskt visste. I 

båda dessa fall kommer han förvisso fram till att människor visste om vad som hände, men att det fanns

olika orsaker till att inte ingripa. I tyskarnas fall fanns det, som nämnts, en tydlig motvilja till att 

acceptera att ett civiliserat land kunde göra något så grymt. När det gäller de allierade, menar Knopp, 

lät man bli att meddela omvärlden eftersom man inte ville avslöja att man knäckt den tyska radiokoden.

Dessutom lovade ledare som Winston Churchill att rättvisa skulle skipas efter kriget. Trots dessa 

resonemang från författarens sida, var det ändå Hitler och SS som hade det yttersta ansvaret för alla 

miljontals döda i Förintelsen – något som är tydligt boken igenom.105

101 Knopp, 67
102 Ibid, 65-68, 184-185
103 Ibid, 218
104 Ibid, 213-221
105 Ibid, 179, 197, 240
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Hitlers Folkstat – Rån, raskrig och nationell socialism – Götz Aly (2010)

Aly inleder med att försöka resonera sig fram till vilka som låg bakom Förintelsen. En summering av 

detta resonemang visar på att det inte enbart var Hitler och hans närmaste män som kan skuldbeläggas, 

utan det fanns i själva verket en ”levande mångfald av åsikter och förslag från såväl politiskt håll som 

expertkretsar.”106 Enligt Alys sätt att se på saken fanns det nazister i alla delar av det tyska samhället – 

från partiledningen till vanliga fabriksarbetare. Dessa bidrog, allihop, till judarnas Förintelse.107

Vidare anser Aly att det var väldigt många ”vanliga tyskar” som tjänade på att judarna försvann – detta 

eftersom judisk egendom tillföll ariska tyskar. Därigenom, då flertalet valde att inte ens fråga vad som 

hade hänt med de förra ägarna, blev också dessa tyskar delaktiga i Förintelsen: ”Den som inte vill prata

om de positiva effekterna för miljontals vanliga tyskar bör inte heller uttala sig om nationalsocialismen 

och förintelsen.”108 En stor del av Alys resonemang inkluderar just denna aspekt: ”vanliga tyskar”. 

Exempelvis får de finansiella aspekterna stort utrymme och författaren fokuserar mycket på hur 

judarnas tillgångar stals för att finansiera den tyska krigsmakten – något som Aly kallar för ”rånmord” 

signerat den tyska staten. Denna tes stärks av de exempel som författaren tar upp. Ett av dessa är 

Rhodos och de judar som deporterades därifrån. Aly menar att det, vid första anblick, kan verka som 

om tyskarna gjorde detta enbart för utrotningens skull, men vid en närmre granskning kan man notera 

att den tyska krigsmakten stal dessa judars ägodelar – något som bidrog till de tyska finanserna. 

”Vanliga tyskar” profiterade alltså, enligt Alys åsikt, på att judar deporterades och fråntogs sin egendom

och sina ägodelar.109

Hur delaktig var då den enskilde Wehrmachtsoldaten i Förintelsen? Enligt Aly inte alls i särskilt stor 

utsträckning. I varje fall var det inte många som var medvetna om vad de bidrog till. Istället, menar 

författaren, bör man tala om den nationalsocialistiska strukturen och dess sätt att genom bland annat 

propaganda övertyga både soldater och ”vanliga tyskar” om att allt som gjordes var för rikets bästa; 

”Dessutom bidrog den i propagandan ständigt underblåsta föreställningen att judarna var ett slags 

femtekolonnare åtminstone till att folk förhöll sig passiva till massmorden.”110 Hitler och den nazistiska

ledningen får alltså bära den största skuldbördan, även om folket, vilket nämnts tidigare, också de får ta

del av denna.111

106 Aly, 327
107 Ibid, 320-327
108 Ibid, 335
109 Ibid, 281-285, 335
110 Ibid, 290
111 Ibid, 290-295
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3. Analys

3.1 Disposition

Till skillnad från resultatredovisningen vilken historiografiskt redogör för hur den tyska allmänheten, 

SS och nazisterna samt Hitler framställs, är analysens syfte att utröna på vem/vilka skulden för 

Förintelsen läggs. Detta görs med hjälp av aktörs- och strukturperspektivet samt det deterministiska 

synsättet (se sektion 1.6.2). Jag ämnar att explicit försöka fastlägga huruvida dessa teoretiska 

perspektiv – individualism, strukturalism och determinism – existerar hos författarna och om de i så fall

påverkar skildringarna. En komparation (se sektion 1.6.1) mellan de olika tyska och svenska 

framställningarna kommer därefter att utföras i syfte att framhäva eventuella likheter och skillnader 

samt tendenser. För att göra analysen lättöverskådlig och därmed också öka läsvänligheten, kommer en 

liknande disposition som i resultatredovisningen att användas.

I övrigt är jag väl medveten om att vissa delar av analysen – speciellt de som rör skuldfrågan – i mångt 

och mycket är upprepningar av vad som framkommer i resultatredovisningen. Denna komposition är 

emellertid medvetet vald och syftar till att verifiera svaren på uppsatsens historiografiska frågor, ge en 

tydligare överblick, samt underlätta för läsaren (som då exempelvis slipper att bläddra till 

resultatredovisningen varje gång ett teoretiskt begrepp ska kopplas till en text).

3.2 Svensk facklitteratur

I ...om detta må ni berätta... kan man inledningsvis konstatera att Bruchfeld och Levine utgår från ett 

strukturellt perspektiv när de beskriver Förintelsens förövare. Detta eftersom nazismen som ideologi 

samt den nazistiska staten – en idélära och ett samhällssystem – får stå som förklaring till folkmordets

uppkomst. Författarna blir emellertid snart mer aktörsinriktade och lägger snarare skulden på Hitler 

och SS, men även andra aktörer så som exempelvis vanliga tyska soldater får stå som syndabockar. 

Vidare anser Bruchfeld och Levine att också det tyska folket måste ta del av skuldbördan eftersom de 

passivt stod och tittade på medan judarna deporterades och mördades. Man kan dock, enligt författarnas

sätt att se på saken, inte dra alla över en kam – något som resulterar i att varken västdemokratierna eller

något annat land får några skuldanklagelser riktade mot sig. Istället får främst tyska aktörer och 

nationalsocialismens Tyskland (struktur) skulden.

Man kan fortsättningsvis konstatera, utifrån ovanstående resonemang, att det inte rör sig om någon 
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determinism. Anledningen är att det tyska folket beskrivs ha en egen fri vilja, vilken de kunde ha 

använt för att slå dövörat till nazismens propagandistiska locktoner. Enligt författarna är varje enskild 

individ själv ansvarig för vad den väljer för vägar i livet och inget är ödesbestämt.

Till skillnad från föregående verk, inleder Gottfarb Den livsfarliga glömskan med ett tydligt 

aktörsperspektiv gällande Förintelsens skuldbärare. Hitler, SS och Gestapo får bära den tyngsta 

bördan, men även andra grupper i det tyska samhället, så som exempelvis läkare, präster, byråkrater,

poliser, lokförare och fabriksarbetare, får anklagelser riktade mot sig. Förvisso är samtliga dessa 

enskilda aktörer eller grupper, men när så många olika element i samhället sammanfogas under samma 

skuldrubrik, kan man knappast undgå att tolka det som att Gottfarb i själva verket ser på skuldfrågan ur

ett tyskt samhällsstrukturellt perspektiv. Det är emellertid inte enbart Tysklandsrelaterade aktörer som 

beskylls för att ha möjliggjort Förintelsen. I stark kontrast till Bruchfeld och Levine, menar Gottfarb att

hela världen – och då speciellt de allierade – agerade passiva aktörer. Hela mänskligheten borde 

således enligt författaren ha tagit sitt ansvar och stoppat Förintelsen.

Trots att Gottfarbs bok innehåller många likheter med ...om detta må ni berätta..., finns det även tydliga

skillnader. Den som sticker ut mest är skuldbeläggandet av de så kallade ”passiva aktörerna” - i detta 

fall hela världen. Det nya diskussionsklimat vilket uppstod kring Förintelsen kort efter millennieskiftet,

där massmordet började användas som en mall för nutida (och dåtida) världsomfattande orättvisor kan, 

i linje med vad Karlsson skriver112, mycket väl vara en förklaring. I övrigt är det, som sagt, redogörelser

där Hitler, SS och det tyska folket får bära den tyngsta skuldbördan. I och med detta kan man dra 

slutsatsen att det inte rör sig om någon deterministisk tolkning av Förintelsen från Gottfarbs sida. Detta 

då världen sägs ha kunnat agera för att stoppa Förintelsen redan innan den skedde.

I likhet med Gottfarb, menar också Lindqvist, i Avsikt att förinta, att världen kunde ha stoppat 

Förintelsen mycket tidigare. Västdemokratierna får, tillsammans med Hitler och nazisterna, bära 

skuldbördan. Därtill söker författaren svar i historien och kommer fram till att Tyskland och andra 

europeiska stater visade tecken på liknande beteende redan under imperialismen på 1800-talet. Han 

påstår även att antisemitismen sedan länge hade varit den vanligaste formen av rasism inom Europas 

gränser och att den kulminerade i och med Förintelsen. Samtidigt beskrivs det tyska folket i relativt 

milda ordalag och Lindqvist anser att det inte är ensamt om att ha gjort fel i historien. Sammantaget 

112 Karlsson, 2006, 10
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kan detta tolkas som att författaren ser på Förintelsens uppkomst ur ett strukturellt- och kulturellt 

historiskt perspektiv. Hitler och nazisterna var i så fall produkter av den europeiska rasismen under 

kolonialtiden och agerade enbart passagerare på ett europeiskt tåg som sedan många år tillbaka hade 

haft förintelse och död som destination.

Determinismen är här tydligt skönjbar och det är enbart Lindqvists skuldanklagelser mot 

västdemokratierna som gör att den inte är fullständig. Således rör det sig här om en måttlig form av 

determinism, då författaren tydligt indikerar att det europeiska samhället redan före Förintelsen 

stipulerade handlingsvillkoren för människor i Tyskland; dåtidens europeiska samhällsklimat 

manifesterades i tyskarnas handlingar. Emellertid är det så, menar Lindqvist vidare, att medan 

tyskarnas vilja må ha varit under influens, stod resten av världen och tittade på, fullt kapabla att ingripa.

Om Lindqvist står för ett annorlunda resonemang gällande Tyskland och skuldfrågan, där den 

europeiska kulturen står i fokus, är Arnstad (Skyldig till skuld) mer benägen att lägga skulden på 

enskilda aktörer i det tyska samhället. Hitler utmålas som högste ansvarig för Förintelsen, medan 

enskilda tyska soldater också får ta del av skuldbördan. Dessa hade enligt författaren, trots sin 

skyldighet att lyda order, ett moraliskt ansvar. Detsamma gäller det tyska folket vilket, i enlighet med 

Arnstads påstående, dock har fått utstå orättvist mycket fördomar på grund av det Hitler och nazisterna 

gjorde. Varje enskild individ är likväl ansvarig för sina egna handlingar. Därutöver anser författaren, i 

likhet med både Lindqvist och Gottfarb, samt med en liknande globalt samhällsinfluerad motivering, 

att Västdemokratierna – de passiva aktörerna – kunde ha stoppat Förintelsen tidigare. Istället har 

Tyskland fått bära hela bördan medan resten av världen har glömt sin egen skuld.

Någon determinism står definitivt inte att finna i Arnstads beskrivningar av Förintelsen. Liksom de två 

föregående författarna menar även han att världen hade en valmöjlighet angående massmordets 

fortskridande – man kunde ha kvävt det i sin linda.

Det verk som avslutar de svenska bidragen till förevarande analys är Europeiska möten med historien, 

av Klas-Göran Karlsson. Författaren menar, liksom de tre föregående, att så kallade ”bystanders” eller

passiva aktörer, i detta fall andra nationer än Tyskland, borde tillskrivas större skuld än vad som 

varit fallet hittills. I linje med övriga författare anser förvisso även Karlsson att Hitler och nazisterna 
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alltid bör bära den tyngsta skuldbördan, men samtliga tyskar ska inte gå runt och känna sig skyldiga. 

Det tyska folket klarar sig de facto lindrigt undan och det framhålls att i varje fall Västtyskland har 

försökt att ”betala av” en del av skulden genom exempelvis skadestånd till Israel. Huruvida Karlsson 

utgår från ett aktörs- eller strukturinriktat perspektiv, är svårt att säga. ”Andra nationers” enligt 

författaren förödande passivitet, skulle emellertid kunna tolkas visa på ett strukturellt förhållningssätt 

eftersom det kan röra sig om ett generellt samhällsstrukturellt problem och inte enbart enskilda aktörer.

Liksom i Gottfarbs, Lindqvists och Arnstads fall, väljer också Karlsson att tolka skuldfrågan utifrån en 

i stora delar global synvinkel. Således följer han den trend vilken verkar vara kutym i flertalet kretsar 

efter millennieskiftet. Slutligen, gällande eventuella deterministiska tolkningar, kan man konstatera att 

Karlsson aldrig skriver att de så kallade ”bystanders” kunde ha gjort något för att stoppa Förintelsen. 

Trots detta får man ändå anta att eftersom de påstås ha del i skulden, var det också ett medvetet val av 

dem att förbli passiva. Således är det svårt att tolka Karlssons resonemang som deterministiskt.

3.3 Tysk facklitteratur

Inledningsvis menar Elias, i Tyskarna och civilisationens bräcklighet, att även om man inte kan dra alla

över en kam, bör det tyska folket ändå tillskrivas en viss skuld. Anledningen är enligt författaren att 

det så lättvindigt hjälpte Hitler och nazisterna (vilka alltid måste bära den yttersta skulden) till 

makten. Elias menar därutöver att detta kunde ske på grund av att det fanns ”en socialt godtagen modell

för våldsdåd och förnekande av människors jämlikhet”113 i det tyska samhället. Detta strukturella sätt 

att se på Förintelsens skuld övergår dock efterhand till ett mer aktörsinriktat förhållningssätt. Istället för

att resonera kring vad för brister det tyska samhället hade, anser Elias att man visserligen inte kan 

anklaga en person för brott som begås i en nations namn, men att varje enskild individ i en grupp likväl

har ett personligt och moraliskt ansvar för de handlingar som utförs, oberoende av vad eller vem som 

påverkar dem.114 Samtidigt förkastar författaren alla deterministiska förklaringar till Förintelsen och 

menar på att resten av den så kallade ”civiliserade” världen enbart stod och tittade på utan att 

ingripa – något som skulle kunna tyda på ett strukturellt ”fel” i världens olika samhällen. Elias ger 

slutligen en rejäl metaforisk känga till européer generellt sett, då han påstår att de under lång tid har 

trott sig vara bättre än andra. Förintelsen visade dock, enligt författaren, på att så inte var/är fallet.

113 Elias, 28
114 Här syftar Elias främst på att Hitler och nazisterna förledde det tyska folket genom propaganda och lögner.
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Trots att Elias tvingades fly sitt hemland för att undkomma nazismen och fastän hans mamma 

deporterades till Auschwitz och dog där, skriver han redan inledningsvis att det inte existerar något hat 

gentemot tyskarna. Dessa kategori 2-faktorer skulle annars ha kunnat vara potentiella katalysatorer för 

en väldigt bitter skildring av Tyskland i samband med Förintelsen. Någon sådan står emellertid inte att 

finna, utan Elias text är övervägande saklig i sin utformning. Detta dock exkluderat vissa värdeladdade 

uttryck samt att det tyska samhället under 1930-talet på flera ställen i boken beskrivs som en plats utan 

människorättsliga värderingar – ett uttalande som, även om det kan tolkas vara baserat på personliga 

känslor och erfarenheter, givetvis är befogat med tanke på vad författaren tvingades genomlida.

I likhet med Elias menar även Eberan (Vi är inte färdiga med Hitler på länge än) att det fanns en 

strukturell orsak till att resten av världen – särskilt västmakterna – förhöll sig passiva till Förintelsen.

Hon tar emellertid resonemanget ett steg längre och tolkar denna passivitet som något oundvikligt, som

att Västmakterna från början var oförmögna att upptäcka faran i tid. Detta deterministiska resonemang 

stärks ytterligare av påståendet att tyskar möjligtvis föds med gener vilka gör dem grymma, radikala 

och hungriga på att få styra världen – något som både kan tolkas som att Förintelsen var ödesbestämd, 

samt att Eberan ursäktar tyskarna (exkluderat Hitler och nazisterna, vilka här får bära aktörsskulden) 

för vad de gjorde. Ett sådant resonemang får substans då man noterar att författaren menar på att 

Västmakterna var ”för på” tyskarna i den så kallade ”avnazifieringsprocessen” efter kriget, samt att hon

förkastar en eventuell tysk kollektivskuld. Hon anser därtill att Västdemokratierna genom sin 

passivitet i allra högsta grad bidrog till Förintelsen och att de sedan skyllde allt på Tyskland för att dölja

sin egen skuld. Det finns enligt Eberan idag (läs: 2002) en felaktig bild av tyskar som nazister – också 

den en produkt av USA:s och andra länders bristfälliga agerande.

Något som den kritiske läsaren kan lägga märke till är hur Eberan beskriver de tyska generna som 

potentiellt främjande för sämre attribut och egenskaper. Naturligtvis går ingen teori att utesluta med 

oomkullrunkelig säkerhet, men även andra nationer visade, redan från mitten av 1800-talet, upp ett 

liknande imperialistiskt beteende som Tyskland. Tyskland var således inte unika i detta avseende.115 

Således kan man uttolka vissa deterministiska inslag hos författaren, där hon genom sin ”genteori” 

indikerar att tyskarnas vilja var förutbestämd sen födseln. Att det tyska folket på något sätt var 

strukturellt förhindrade att stoppa Förintelsen, kan man däremot inte tolka det som utifrån Eberans 

115 För vidare läsning om detta, sök exempelvis på: “Huggsexan om Afrika” eller ”Kapplöpningen om Asien”.
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skildringar. Därmed handlar det också om en måttlig form av determinism.

Till skillnad från de två föregående författarnas resonemang är Kogon, i SS-staten, redan inledningsvis 

mer aktörsorienterad i sina skildringar av Förintelsens förbrytare. Hitler och SS får bära den tyngsta 

skuldbördan och beskrivs ha lurat och ”förfört” det tyska folket, vilket i sin tur blev en slags 

underordnad aktör. Folket visste enligt författaren vad som skedde i lägren, men hade inget annat val än

att ignorera detta. Samtidigt framställs SS på ett väldigt negativt sätt, där de exempelvis sägs ha varit 

omänskliga monster. På flera ställen beskrivs de dessutom som dumma, lösaktiga, fega och 

misslyckade. Därutöver menar Kogon, i likhet med både Elias och Eberan, att man aldrig kan dra alla 

tyskar över en kam. Det är Hitler, SS samt den nationalsocialistiska staten (vilket är den enda 

indikationen på att Kogon har någon form av strukturellt perspektiv) som måste bära den yttersta 

skulden.

Kogons personliga erfarenheter skulle kunna stå som förklaring till varför fokus ligger på aktörer, men 

också tydliggöra anledningen till varför de skildras på ett så negativt sätt (i jämförelse med andra 

författare). Han tillhör nämligen kategori 3 och satt i koncentrationslägret Buchenwald. Den hopplöshet

som han förmodligen kände där, kan både ha bidragit till det deterministiska synsättet, samt den 

skildring av Förintelsen i vilken den tyska individen, som Kogon upplevde på nära håll varje dag i 

lägret, står i fokus. Det tyska folket ursäktas således i stor utsträckning och istället får enskilda 

individer inom SS och nazistpartiet bära skulden. Avslutningsvis är författarens skildring av Förintelsen

som sagt deterministisk och beskriver det tyska folket som oförmöget att negligera den nazistiska 

propagandan. Enligt Kogon var det Hitler och SS, dvs. den tyska staten, som, med hjälp av hot och 

våld, tvingade folket att förbli passiva aktörer. I enlighet med vad författaren skriver var det följaktligen

inte viljan som agerade hinder, utan istället var handlingsvillkoren starkt begränsade för människor. En 

måttlig form av determinism kan således fastställas.

Vidare, när det gäller Knopp och Hitler's Holocaust, kan man konstatera att han fortsätter på Kogons 

mer aktörsinfluerade linje. I likhet med föregående författares tankegång, menar även Knopp att Hitler 

alltid måste tillskrivas den största skulden. Därtill påpekar han också att SS och nazisterna följde 

Hitlers order utan att tveka, samt att det tyska folket visste om vad som hände med judarna men ville, 

eller kunde, inte förstå den fulla vidden av det. Samma sak gällde enligt författaren för de tyska 
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soldaterna – man kunde helt enkelt inte begripa hur ett ”civiliserat” land som Tyskland skulle kunna 

vara förmöget till att utföra sådana illdåd. Detta resonemang renderar svårigheter gällande frågan 

huruvida Knopp tillskriver det tyska folket och de tyska soldaterna någon egentlig skuld – en fråga som

författaren aldrig besvarar i boken. Det man emellertid kan fastställa, är att han förefaller nästan helt 

sakna strukturella perspektiv på Förintelsen, vilket får som följd att aktörsteorin är det dominerande 

synsättet – detta trots att de allierade på något enstaka ställe nämns ha varit medvetna om vad som 

försiggick.

Kunde det tyska folket och de ”vanliga soldaterna” ha stoppat Förintelsen? Ja, enligt Knopp kunde de 

ha gjort det, men kunde inte tro att Tyskland var kapabelt att utföra sådana horribla handlingar. En 

deterministiskt utgångspunkt kan därmed uteslutas. Därutöver bör man kritisera författaren för den 

oavslutade diskussionen kring det tyska folkets och de tyska soldaternas eventuella skuld. På grund av 

detta får läsaren en icke fullständig bild och lämnas med intrycket att enbart Hitler och nazisterna med 

säkerhet kan sägas vara skyldiga till de brott som begicks. Inte ens då andra (passiva) aktörer, som 

exempelvis de allierade, nämns, utvecklas resonemanget till den grad att man kan dra några slutsatser 

om potentiell skuld.

I Hitlers Folkstat står Aly för en beskrivning av Förintelsen vilken skiljer sig markant från övriga tyska 

författares. Redan initialt menar han att nazisterna fanns i alla delar av det tyska samhället och att 

dessa aktivt bidrog till Förintelsen. Emellertid var det så, påstår Aly, att även ”vanliga tyskar” 

profiterade på judarnas deportation. Detta eftersom judarnas ägodelar och egendom tillföll tyskar, vilka 

i sin tur inte ställde några frågor. Vidare, också det i kontrast till övriga författare, för Aly ett 

resonemang där han menar att nazisterna hade ekonomisk-strukturella motiv till att tvångsförflytta 

judarna. De pengar, ägodelar och fastigheter som beslagtogs, tillföll oavkortat det tyska folket samt 

den tyska staten. Enskilda soldater hade därutöver, enligt författaren, inte särskilt stor del i Förintelsen.

Istället var det den nationalsocialistiskt strukturerade tyska staten som övertygade folket och 

soldaterna med propaganda. Dessa agerade sedan aktörer i nazisterna förintelsekampanj.

Alys linje skiljer sig från de övrigas. Aktörerna var inte drivande i deportationerna och utrotningen, 

utan var istället underställda den nazistiska strukturen och de ekonomiska motiv som denna enligt 

författaren hade. Både det tyska folket samt de stridande soldaterna kunde enligt Aly ha sagt ifrån eller 
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i varje fall låtit bli att aktivt stödja nazisterna – en påstående som resulterar i att determinism kan 

uteslutas. Därutöver bör det också noteras att övriga världen – de så kallade ”passiva aktörerna” - helt 

slipper skuld. När man analyserar boken får man onekligen intrycket av att författaren anser att Hitlers 

regim var instabil redan från början. Den gjordes dock mer eller mindre stabil av att det tyska folket 

aktivt stödde den – något som bland annat möjliggjordes genom de ekonomiska tillgångar som stals 

runt om i Europa. Det tyska folket var helt enkelt nöjda med att ha en högre levnadsstandard än under 

Weimarrepublikens sista år och brydde sig inte om att fråga varifrån dessa nya tillgångar kom.116

3.4 Komparation – svensk och tysk facklitteratur

3.4.1 Tyskland och skuldbeläggning

Den första aspekten att ta fasta på är den som berör skuldbeläggningen. Hitler, SS och nazisterna är 

utan tvekan de som får bära den tyngsta skulden. Samtliga författare, både tyska och svenska, menar att

Hitler måste stå som ytterst ansvarig. Gällande de två sistnämnda görs emellertid en skillnad. Vissa 

nämner enbart SS, andra nazisterna och somliga båda två – något som kan sägas gälla inbördes för både

tysk och svensk litteratur. Denna tendens har förvisso ingen essentiell betydelse för analysens 

konklusion, men visar likväl på att vissa är mer specifika än andra.117 Aktörs- och strukturteorin i de 

svenska fallen verkar här inte ha någon nämnvärd betydelse. Gällande de två tyska författarna (Kogon 

och Knopp) som nämner SS, kan man dock notera att båda har perspektiv på Förintelsen vilka till stora 

delar är aktörsorienterade. Detta skulle mycket väl kunna stå som förklaring till att författarna i detta 

fall är mer individspecifika och därmed väljer att ”bryta ner” ”nazisternas” skuld i mindre 

beståndsdelar. Fortsättningsvis, angående samma tema, bör det därtill konstateras att Gottfarb och Aly 

är de enda två som påpekar att nazister fanns i alla delar av det tyska samhället och att det därmed var 

frågan om en strukturellt uppbyggd organisation, till skillnad från en med löst sammansatta individer 

och aktörer.

Vidare, gällande övergripande tendenser, kan man fastställa det faktum att det enbart är en svensk 

(Bruchfeld och Levine) och en tysk (Aly) bok som inte lägger någon skuld på så kallade ”passiva 

aktörer”.118 Att de övriga tog med den, är emellertid mer intressant. Den tolkning som har varit 

vanligast förekommande är den där millennieskiftet och det nya diskussionsklimatet har påverkat 

116 Aly, 11-32
117 Se sektion 1.2 för definitioner av begreppen.
118 Noteras bör att “passiva aktörer” inkluderar allt från enskilda individer och nationer, till “hela världen”.
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författarna. Att världen, i och med Internets utbredning samt medias ökade rapportering, blivit mer 

globaliserad under 2000-talet, är dock säkerligen en minst lika bidragande faktor. Ytterligare tendenser 

i fråga om vem eller vilka skulden läggs på, vittnar exempelvis om att de tyska författarna i en högre 

grad är villiga att lägga skulden på det tyska folket samt ”vanliga tyskar”. Också den tyska 

nationalsocialistiska staten får bära en tyngre skuldbörda i de tyska verken, än i de svenska. 

Vidare kan man även notera flertalet likheter mellan de två grupperna. Tyska soldater, exkluderat SS-

männen, blir behandlade på ett relativt gentilt sätt – både i svenska och tyska böcker. Inte sällan är 

förklaringen att de visserligen borde ha tagit ett moraliskt ansvar för sina handlingar och observationer, 

men att detta är svårt att begära av någon som enbart lydde order från högre ort. Flera författare 

uttrycker till och med sympati för dessa soldater, vilka man ansåg vara offer för nazisternas agitation. 

Nationalsocialismens ideologi som förklaring till Förintelsens brott, är därtill endast närvarande på ett 

fåtal ställen i de svenska och tyska böckerna – något som får effekten att majoriteten av författarna 

förefaller tolka nazismen som påverkad och styrd av aktörer (Hitler, SS och nazisterna får man 

förmoda) snarare än vilande på en strukturell samhällsgrund. Slutligen finns det även ett antal 

undantag, där Lindqvists europeiska rasism, Eberans genetiska förklaring samt Alys ekonomiska motiv 

står ut.

3.4.2 Tyskland och teorierna

Angående likheter och skillnader i fråga om aktörs- och strukturteorin, kan man först och främst fastslå

att samtliga författare på något sätt utgår från båda. Hitler, SS och nazisterna är de vanligast 

förekommande aktörerna, men också det tyska folket samt tyska soldater kan tolkas vara skuldbärande 

aktörer i Förintelsen. Gällande strukturer är det mest frekventa exemplet så kallade ”passiva aktörer”, 

så som andra nationer än Tyskland, de allierade och så vidare.119 Även andra, oftast historiska, 

förklaringar förekommer, men dessa är såvitt jag har kunnat utröna undantag. Någon synbar 

övergripande skillnad mellan de svenska och de tyska författarnas användning av teorin finns 

emellertid inte. Skildringarna följer inget givet mönster och de skillnader som de facto existerar är 

specifika. De är förmodligen snarare ett resultat av ämnets subjektiva och personliga påverkan på 

författarna, än produkter av några övergripande tendenser i forskarsfären eller i samhället.

119 Notera att jag har tolkat dessa passiva aktörer som strukturer i och med att det rör sig om hela samhällen vilka, enligt 
författarna, valde att inte ingripa i Förintelsen.
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Avslutningsvis kan man tala om en närapå total likriktning bland författarna när det kommer till 

determinism. Av de svenska är det enbart Lindqvist som talar om Förintelsen som något oundvikligt – 

mycket på grund av att den europeiska kulturen, genom sin rasism, påbörjade denna process redan 

under 1800-talet. Eberan, i sin tur, utgår bland annat från ett perspektiv där tyskar föds med särskilda 

gener och där dessa gener predestinerar dem till ondska. Slutligen kan man tolka det som att Kogon 

menar att det tyska folket ville, men rent fysiskt saknade möjligheten, att stå emot den nazistiska 

propagandan. Av dessa tre menar två (Lindqvist och Kogon) att handlingsvillkoren på något sätt var 

förutbestämda, medan en (Eberan) anser att det var det tyska folkets vilja som redan var inställd på 

förintelse. Samtliga står emellertid för en måttlig form av determinism. Övriga författare avfärdar 

relativt snabbt all form av determinism genom att lyfta fram det faktum att både det tyska folket, samt 

passiva aktörer, redan på ett tidigt stadium visste vad som höll på att ske. Att man inte gjorde något för 

att stoppa katastrofen, var därefter ett medvetet val som av författarna förklaras med feghet och 

avsaknad av beslutsamhet, i kontrast till begränsade handlingsvillkor och ofri vilja.
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4. Slutdiskussion

Följande sektion kommer att på ett sammanfattande sätt redogöra för de resultat och rön vilka 

uppsatsen har nått. Samtidigt kommer studien, genom återkopplingar till syfte, frågeställningar, 

forskningsläge, resultat och analys, att bindas ihop och konkluderas. Den disposition vilken står att 

finna nedan är utarbetad i syfte att på ett så enkelt och tydligt, men ändå detaljerat, sätt som möjligt 

besvara samt summera de frågor som utgjort undersökningens frågeställningar.

Hur framställs den tyska allmänheten i samband med Förintelsen?

Den tyska allmänheten, eller det tyska folket generellt, framställs både som offer och förövare. De 

tyska författarna tenderar dock att i en högre utsträckning lägga skulden på ”vanliga tyskar”, men 

tillägger oftast att de genom sin godtrogenhet blev förförda och förledda av Hitler och nazisterna – 

något som kan sägas vara i linje med de rön vilka Matthäus kommer fram till angående tyska forskare 

och författare120. Att dessa ”vanliga tyskar”, i enlighet med vad Lawson utrönt, enbart skulle ha ”spelat 

med” i nazisternas spel för att överleva121, är emellertid något som varken de svenska eller tyska 

författarna i denna uppsats instämmer i. De svenska författarnas skildringar av det tyska folket är i sin 

tur snarlika de tyska, men skiljer sig i det avseendet att de mer än sällan har ett mildare tonläge. Folket 

beskrivs i båda lägren därtill som medvetna om Förintelsen, men också som handlingsförlamade (och 

därmed passiva aktörer) inför den nationalsocialistiska propagandans utbredning i det tyska samhället. 

Hur framställs SS och nazisterna i samband med Förintelsen?

Nazisterna och SS beskrivs i både svensk och tysk litteratur som Hitlers lojala underhuggare vilka, utan

att tveka, följde alla order som Führern utfärdade. De sägs ha saknat egen vilja och därtill hade de stora

moraliska brister som gjorde dem till perfekta mordmaskiner. På vissa håll – speciellt i de tyska verken 

– förolämpas nazisterna och SS rakt ut genom diverse nedvärderande epitet. Flera av författarna gör 

emellertid skillnad på SS och nazisterna och menar att även människor med ”normala” moraliska och 

etiska värderingar rent formellt kunde tillhöra nazistpartiet. Sammantaget framställs nazisterna och SS

som drivande aktörer i Förintelsen – antingen underställda Hitler eller den nationalsocialistiska staten.

 

120 Matthäus, 199
121 Lawson, 196
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Hur framställs Adolf Hitler i samband med Förintelsen?

Adolf Hitler får i samtliga i denna studie inkluderade böcker bära den yttersta skulden för Förintelsen. 

Trots att han är en enskild aktör, skildras han av både svenska och tyska författare ofta som en bland 

många nazister; utan denna grupp skulle han aldrig ha kunnat ta makten. Han beskrivs därtill aldrig 

som galen, men som en person vars moraliska kompass är trasig. På vissa ställen – särskilt i de verk 

vilka tillhör författare som själva upplevt Förintelsen – beskrivs den tyske ledaren som ett monster. Han

förefaller, enligt författarnas sätt att se på saken, ha haft total kontroll över Tyskland och dess folk.

Finns det några likheter/skillnader mellan de tyska och svenska författarnas sätt att framställa 

den tyska allmänheten, SS och nazisterna samt Hitler?

Relativt snabbt kan man konstatera att likheterna är fler än skillnaderna. Hitler, SS och nazisterna 

framställs hos samtliga författare som de största förövarna, även om vissa som sagt gör skillnad på de 

två sistnämnda. Vidare menar de tyska författarna i större utsträckning att ”vanliga tyskar” var 

medskyldiga och att de mer aktivt borde ha motarbetat nazismen. Författarnas skildringar följer dock 

inget givet mönster och är därför väldigt svåra att tolka. Anledningen är med stor sannolikhet att 

Förintelsen redan från början är ett så subjektivt och känslomässigt färgat ämne. Detta leder till att 

skildringarna av det också de får en personlig prägel. Resultatet blir att enbart enstaka detaljer, främst 

gällande skuldfrågan (se nedan), skiljer de svenska författarnas beskrivningar från de tyska.

Vem eller vilka läggs skulden för Förintelsen på?

Samtliga författare, både svenska och tyska, i linje med Lawsons rön om att samhällsstrukturer får stå 

tillbaka inför enskilda individer och grupper122, väljer att tillskriva Hitler, SS och nazisterna den tyngsta

skuldbördan. Ytterligare skuldanklagelser riktas precis som i Lows verk123 mot ”passiva aktörer” och 

”bystanders”, vilket skulle kunna förklaras med 2000-talets nya diskussionsklimat samt en allmän 

globalisering på Jorden. Här kan man dock även dra en parallell till Oliners redogörelser som visar på 

att många passiva aktörer, av moraliska skäl, valde att rädda judar undan Förintelsen124. Detta 

resonemang kan i förevarande undersökning emellertid avfärdas eftersom författarna här snarare lägger

avsevärd skuld på dessa ”bystanders” och skriver samtidigt att de saknade moral, beslutsamhet samt 

var fega. Vidare får också det tyska folket ta emot kritik från författarna, men här är de tyska böckerna 

122 Lawson, 193
123 Low, 60-61
124 Oliner, 682
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mer benägna till skuldbeläggning än de svenska. Tyska soldater skildras däremot relativt fördelaktigt av

både svenska och tyska författare, medan andra alternativ så som till exempel genetiska, kulturella och 

ekonomiska förklaringar enbart förekommer hos ett fåtal.

Skiljer sig de tyska och svenska författarna åt angående vem/vilka som får bära skulden för 

Förintelsen? Går det att uttyda några kontraster mellan kategori 1, 2 och 3?

Rent generellt kan man konstatera att de svenska och tyska författarnas skildringar av skuldfrågan till 

stora delar är samstämmiga. Förvisso finns det skillnader i hur det tyska folkets skuld behandlas, där de

tyska författarna tenderar att ha ett hårdare tonläge gentemot sina landsmän, än vad de svenska 

författarna har mot samma folk. Att varierande kategoritillhörighet skulle vara en avgörande faktor, går 

emellertid att diskutera. Visserligen kan man i Kogons (kategori 3) fall, trots hans mestadels sakliga 

skildringar, tydligt se ett mönster där tyskarna och nazisterna, men framförallt SS, beskrivs i 

synnerligen hårda ordalag. Samtidigt kan man i både Gottfarbs och Elias (kategori 2) framställningar 

ana en lite hårdare framtoning än i övriga författares (kategori 1), oftast genom användandet av 

värdeladdade ord och uttryck. Nyss nämnda författare behåller dock pragmatismen i en avsevärt högre 

utsträckning än vad Kogon gör – något som föranleder en slutsats vilken berättar om endast marginella 

kontraster mellan kategori 1 och 2, medan Kogon i kategori 3, med sina personliga upplevelser av 

Förintelsen, lättare tenderar att begagna sig av tydligt subjektiva skildringar. Skillnader angående 

kategorierna existerar således, men är, undantaget kategori 3, så små att de inte nämnvärt påverkar 

författarnas framställningar i en riktning som avviker från de i kategori 1.

Har författarna ett aktörs- eller strukturperspektiv på Förintelsen och kan skildringarna sägas 

vara deterministiska? Skiljer sig de tyska och de svenska författarna åt gällande detta? Kan man i

så fall dra några slutsatser utifrån detta?

Vilket nämns i analysen, kan man inledningsvis fastslå att samtliga författare, både svenska och tyska, 

på något sätt använder sig av både aktörs- och strukturperspektiv i sina skildringar. Aktörerna utgörs 

oftast av Hitler, SS och nazisterna, men även det tyska folket samt tyska soldater beskrivs vara 

skuldbärande aktörer i både svensk och tysk litteratur. Samtidigt får resten av världen – så kallade 

”passiva aktörer” - nationalsocialismen som ideologi samt diverse historiskt kulturella, genetiska och 

ekonomiska aspekter stå som strukturella förklaringar till Förintelsen.
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Vidare kan man även konstatera att det som Matthäus belyser gällande kritiken av det strukturella 

perspektivet125 – att det tar bort mycket av skulden från enskilda aktörer – förefaller stämma enbart 

delvis på denna studies författare. Förvisso är det så att de som är mer strukturinriktade när det kommer

till skuldfrågan gärna också bibehåller detta fokus, men även dessa pekar ut aktörer som Hitler samt 

specifika SS- och nazistmän (Himmler och Heydrich är vanligt förekommande). Slutsatsen blir således 

att man inte kan dra några säkra slutsatser. Detta eftersom skildringarna inte följer ett givet nationellt 

mönster.

Avslutningsvis kan man även påvisa att stor konsensus råder bland författarna gällande huruvida man 

bör tolka Förintelsen som något oundvikligt eller som en process vilken gick att stoppa tidigare. Av de 

tio verk som denna studie analyserar, menar enbart tre att Förintelsen kan tolkas utifrån ett 

deterministiskt perspektiv. Två av författarna (Kogon och Lindqvist) anser att även om människor i 

Tyskland ville ingripa, hade man begränsade handlingsvillkor på grund av diverse faktorer i det 

nazistiska samhället (exempelvis hot, våld och propaganda). Eberan, å andra sidan, menar att tyskarnas 

vilja redan från födseln kan ha varit genetiskt inställd på ondska. Enbart måttlig form av determinism 

går således att uttolka, då ingen av de tre nämnda författarna menar på att både viljan och 

handlingsvillkoren var förutbestämda. De som avfärdar det deterministiska synsättet är istället av 

åsikten att de passiva aktörerna samt det tyska folket var för fega eller obeslutsamma för att agera. Det 

är givetvis svårt att dra några generella slutsatser utifrån detta, men en potentiell tolkning skulle kunna 

innebära att de sju som tillbakavisar determinism anser att människan alltid har en fri vilja samt 

möjlighet att agera – något som i sin tur skulle kunna tyda på vissa existentialistiska drag hos dessa 

författare – medan övriga tre möjligtvis, rent fatalistiskt, menar att vissa händelser är för stora för att vi 

människor ska kunna påverka dem.

Går det att urskilja några övergripande tendenser i de svenska och tyska skildringarna?

Både de svenska och tyska författarna tenderar att sprida skulden över ett relativt stort antal aktörer och

strukturer – både tyska samt andra – istället för att enbart koncentrera sig på en eller ett par. Varför så är

fallet kan tolkas bero på att det under senare år – speciellt i början av 2000-talet – har funnits en 

generell tendens bland Förintelseforskare att studera detta kapitel utifrån ett globalt perspektiv. Därmed

tillkommer också fler potentiella aktörer och strukturer, vilka exempelvis inkluderar så kallade 

125 Matthäus, 205
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”bystanders”, kulturella, genetiska och ekonomiska strukturer samt nationalsocialismen som 

samhällskonstruktion (ofta kontrasterad mot andra dåtida samhällen).

Ytterligare tendenser som har kunnat urskiljas visar bland annat på att de tyska författarna förefaller 

vara hårdare i tonen gentemot sina egna landsmän, än vad svenskarna är mot samma folk. Också Hitler 

och nazisterna är frekventa föremål för författarnas skuldanklagelser – en tendens som löper genom 

hela uppsatsen.

Går det att fastställa att millennieskiftet spelar någon nämnvärd roll för hur författarna väljer 

att framställa Tyskland och skuldfrågan?

Med stor sannolikhet, ja. Efter millennieskiftet började speciellt politiker att använda Förintelsen som 

en sorts måttstock för alla typer av orättvisor runt om i världen. Detta medförde en förändring i ämnets 

diskussionsklimat och forskare fick ett mer globalt och världsomspännande perspektiv på Förintelsen 

och dess förövare. Detta kan inte minst uttydas genom konstaterandet gällande de så kallade ”passiva 

aktörerna”, vilka inte sällan är Västdemokratierna eller andra nationer (dvs. inte Tyskland). Efter 

millennieskiftet förefaller dessa i en större utsträckning ha fått ta del av skulden – något som tyder på 

ett strukturellt synsätt. Detta i kontrast till den linje där Hitler, nazisterna, SS och det tyska folket får stå

med skulden själva.

5. Framtida forskning

Förevarande sektions syfte är att främja framtida forskning i ämnet genom att peka ut potentiella 

”fallgropar” samt föreslå lösningar på diverse spörsmål som uppstått i samband med arbetets 

fortskridande. Med detta i åtanke hade jag från början tänkt ha med ytterligare ett led i studiens 

frågeställningar. Detta led var tänkt att besvara frågan angående varför författarna skildrar Tyskland 

och skuldfrågan på det sätt de gör. Det är förvisso en intressant fråga, men det stod likväl relativt tidigt 

klart att utan detaljstudier av förstahandskällor, så som exempelvis brev och dagböcker, skulle det bli 

svårt att besvara den på ett adekvat sätt. Då denna uppsats parametrar är alldeles för snäva, togs frågan 

bort och förpassades istället till sfären för möjlig framtida forskning i ämnet.

I övrigt är det fullt möjligt för framtida forskare att utöka studiens tidsmässiga ramar. Att 1996-2010 

valdes, beror på flera faktorer (se ”Avgränsningar”). En av de viktigaste var emellertid att uppsatsen, 
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eftersom den har prefixet ”C”, på så sätt begränsades. En större studie har möjligheten att omfatta fler 

år och inkludera fler variabler. ”Historikerstriden” (se fotnot 37) samt Kalla kriget, som ju var 

brytpunkter sett till historieforskningen i Europa (inte minst i Tyskland), skulle därmed kunna 

inbegripas i analysen. Det skulle i så fall innebära att studiens analysmaterial utökas till att inkludera 

verk även före 1986 – något som i förevarande studie hade renderat i ett alltför stort sidantal, men som i

en undersökning med bredare ramar (till exempel kunde tendenser inom samhället och forskarsfären 

samt politiska attribut ha lagts till som parametrar) och mer tid hade kunnat nå intressanta konklusioner.

6. Sammanfattning

Först och främst är det essentiellt att åter notera att förevarande uppsats endast ger en begränsad bild av

svensk och tysk Förintelsefacklitteratur samt hur Tyskland, Förintelsen och dess skuldbärare beskrivs 

däri. Något annat har inte heller utlovats och det är upp till framtida forskning att fortsätta utveckla 

analysen av ämnesområdet. Denna studie har visat att det både finns likheter och skillnader mellan hur 

författare i Sverige och Tyskland, åren 1996-2010, väljer att framställa ämnet. Likheterna är dock 

betydligt fler än skillnaderna, vilka i mångt och mycket utgörs av varierande tonläge när det kommer 

till hur skuldfrågan behandlas. Användandet av aktörs- och strukturteorin är relativt jämnt fördelad 

mellan de svenska och tyska författarna, medan måttlig determinism endast är skönjbar hos ett fåtal. 

Fortsättningsvis går det även att konstatera att varken tyska eller svenska beskrivningar följer ett 

strukturellt mönster. Därmed är det också svårt att uttyda ett (resultatmässigt) mönster i skildringarna, 

vilket i sin tur renderar det svårt att, förutom när det kommer till det rent historiografiska, dra några 

definitiva slutsatser utifrån analysmaterialet.

Avslutningsvis kan man summera studien genom att än en gång understryka de tyska och svenska 

källornas likhet med varandra. Förintelsens diskurs i Sverige och Tyskland åren 1996-2010 skiljer sig 

enbart gällande vissa detaljer, men är i övrigt väldigt samstämmiga. Att hålla diskussionen och debatten

kring Förintelsen vid liv, kan både skapa en typ av ”global identitet” som förenar världen bakom en 

ståndpunkt – ”det får aldrig hända igen!” – samt fungera som utgångspunkt för diskussioner angående 

olika situationer i dagens värld som annars kanske aldrig hade tagits upp på dagordningen.
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