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Abstact 

 

Studien behandlar, den av myndigheten Forum för levande historia utgivna boken …om detta 

må ni berätta…, av Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine. 

     I studien analyseras  olika förklaringar till Förintelsen, som mer explicit eller implicit kan 

skönjas i texten.   

     Det hela relateras till vad några andra författare och förintelseforskare, beskriver, och 

kommit till för slutsatser angående de olika förklaringarna dessa representerar, i den av mig 

utvalda litteraturen. Dessa författare är Zygmunt Bauman och hans bok Auschwitz och det 

moderna samhället (1989). Yehuda Bauer i boken rethinking the holocaust (2001), Harald 

Welzer, och hans bok Gärningsmän (2007), slutligen Saul Friedländer och hans bokverk, För-

följelsens år 1933-1939, Utrotningens år 1939-1945.  

     Analysens verktyg består av en indelning i sju, olika förklaringsmodeller, som förekommer 

och som dessa författare också, representerar eller lyfter fram. 

     Resultatet är slutligen att jag fann den ideologiska förklaringsmodellen framträdande i bo-

ken …om detta må ni berätta…, men också beskrivandet av en antisemitism, med rötter långt 

bak i tiden, är framträdande i denna text. Studien utvisar också att det finns inslag även från 

andra förklaringsmodeller. 

 

Nyckelord: Förintelsen, förklaringsmodeller, funktionalistisk, intentionalistisk, antisemitisk, 

eliminationistisk, byråkratisk, socialpsykologisk, ideologisk. 
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1 Inledning      
 

Trots den intensiva forskningen saknas ännu mycket kunskap om skeendet som idag allmänt kallas för Förin-

telsen. Men de stora dragen har varit klara länge.
1
 

 

Dessa ord kan man läsa om i förordet till boken, …om detta må ni berätta… av Stéphane 

Bruchfeld och Paul A. Levine. 

     Boken som numer, ges ut av den statliga myndigheten Forum för levande historia, och vars 

första version kom till på uppdrag av den dåvarande statsministern Göran Persson och hans 

regering som såg till att starta projektet Levande historia 1997. 

     I förordet till den första versionen som gavs ut 1998 kan man läsa:  

 

Det är inte lätt att sammanställa en bok om ett så svårt och omfattande ämne som Förintelsen, och det på kor-

tast tänkbara tid. 
2
  

 

De båda författarna Bruchfeld och Levine fortsätter därefter med att förklara att de ändå tagit 

sig an uppgiften, eftersom de båda säger sig vara övertygade om det betydelsefulla med att 

Förintelsen får en seriös presentation.
3
 

     Dessa ord och beslut, som de båda författarna uttrycker, påminner en del om mitt eget be-

slut, att faktiskt skriva en uppsats som berör ämnet Förintelsen. Jag tvekade först, just av den 

anledningen att Förintelsen, liksom dessa författare också ger uttryck för, är ett både mycket 

svårt och omfattande ämne.. 

    I mitt fall så är det ändå frågan om en avgränsad studie, där jag i motsats till dessa författare 

inte ska skriva någon bok som täcker in så mycket som möjligt. Jag avser istället att fördjupa 

mig i hur just dessa författare, i den senaste och uppdaterade versionen förklarar, hur något 

som Förintelsen kunde ske.  

    Hur förintelsen egentligen kunde komma till stånd, är inte alls någon enkel fråga och den 

har ständigt diskuterats.      

     Vi kan kanske aldrig helt förstå hur något som Förintelsen kunde inträffa, men vi kan ge-

nom forskning och reflektion komma allt längre i vår förståelse. Därigenom kan vi bli mer 

medvetna om de risker som finns, och på så vis också, förhoppningsvis, så kan vi kanske und-

vika att något liknande inträffar i framtiden.  

     Min studie ingår också som en del av min utbildning till gymnasielärare i historia. Därför 

är det också både intressant och relevant att studera en text, som ofta används i skolan, beträf-

fande undervisning av Förintelsen.  

     Angående Förintelsen så beskriver kursplanen redan i historia för grundskolan, bl.a. detta 

angående vad eleverna ska ha kunskap om:   

 

Vår tids historia med framsteg och fredsträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och 

krig hör till det som alla elever skall ha kunskap om.
4
 

                                                           
1
 Bruchfeld Stéphane, och Paul A Levine,  … om detta må ni berätta: En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945, 

Stockholm, Forum för levande historia, 2010, s.6. 
2
 Bruchfeld och Levine … om detta må ni berätta: En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945,  1998, s.2. 

3
 Bruchfeld och Levine … om detta må ni berätta, 1998 s. 2. 

4
 Skolverket, kursplan för Historia, www.skolverket.se. Hämtad 2011-05-18. 

http://www.skolverket.se/
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I den nya kursplanen, för historia i grundskolan som träder i kraft från och med hösten 2011, 

så finns Förintelsen också med, beträffande beskrivningen av det  kunskapsinnehåll, som ska 

behandlas angående perioden 1800-1950, så beskrivs bland annat detta: 

 

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och 

Gulag.
5 

 

Förintelsen finns alltjämt med som ett grundläggande kunskapsområde elever  ska ha fått kun-

skap om då de börjar gymnasiet. 

    Beträffande de nya kursplanerna i historia enligt Gy2011, och den nya kursen Historia 1a1, 

50 poäng, så lyfts bland annat detta fram:  

 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser 

och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt 

samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
6
 

 

Här i texten lyfts ändå vikten, av att undervisa om olika folkmord fram. I kursplanen finns 

också det betydelsefulla, med att kunna tolka orsakssammanhangen bakom olika förändrings-

processer med. Därför är det också relevant att studera en bok som ofta används av lärare i 

skolan, och på olika nivåer, för att vilka se vilka förklaringar till Förintelsen som eventuellt 

ges.  

     I förlängningen är det därför också viktigt att se vad lärare samt elever på gymnasiet, vil-

ket, …om detta må ni berätta,  främst riktar sig mot, förväntas kunna uttolka. Boken sägs 

också uttryckligen vara till för undervisning på högstadiet årskurs 9 och gymnasiet, på Forum 

för levande historias hemsida.
7
 

     I sin avhandling, Att undervisa om det ofattbara (2010), så skriver Ylva Wibaeus:  

 

Trots att undervisningen ägnar relativt mycket tid och uppmärksamhet åt att belysa frågan om vad som kan 

förklara att Förintelsen blev möjlig, verkar flera av eleverna uppleva frågan mer eller mindre obesvarad. 
8
 

 

   I  ljuset av dessa beskrivna svårigheter, och att Förintelsen inte  är ett oproblematiskt eller lätt ämne 

att undervisa om, så är det av än större vikt, hur läroböcker framställer Förintelsen och dess orsaker, 

inte minst …om detta må ni berätta.  

 

 

 

                                                           
5
 Skolverket, Grundskolans läroplan kursplan i historia: årskurs 7-9, http://www.skolverket.se Hämtad 2011-05-

24 
6
 Skolverket, Ämne –Historia: kurser i ämnet, Historia, 1a1, Centralt innehåll, http://www.skolverket.se Hämtad 

2011-05-24 
7
 Forum för levande historia, http://www.levandehistoria.se/node/3285 

8
 Wibaeus, Ylva, Att undervisa om det ofattbara: En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i 

skolans undervisning, Uppsala , 2010, s. 186. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.levandehistoria.se/node/3285
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1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet, med min uppsats, är därför att studera de olika förklaringar till Förintelsen, som mer 

explicit eller implicit finns i den genom Forum för levande historia utgivna boken, … om det-

ta må ni berätta…. 

      

     Mina frågeställningar är därför: 

 

 Hur förklaras Förintelsen i Bruchfelds och Levines … om detta må ni berätta ? Det 

vill säga, nämns det i texten något om vad författarna själva, eller andra anser vara or-

saker till Förintelsen? 

 

 Finns det i i Bruchfelds och Levines …om detta må ni berätta… ,några spår av olika 

förklaringsmodeller till Förintelsen? 

 

Det jag med mina frågeställningar önskar uppnå, är att få en klarare bild av, hur och om för-

fattarna till …om detta må ni berätta…, framställer de olika orsakerna till Förintelsen. Det vill 

säga, deras eventuella framställning av, vad de själva, eller andra forskare anser vara de troli-

gaste orsakerna till att Förintelsen kunde ske. 

 

1.2 Källmaterial och metod  

 

Studien, vilket jag tidigare redan nämnt,  berör den statliga myndigheten, Forum för levande 

historia, utgivna boken, … om detta må ni berätta: En bok om Förintelsen i Europa 1933-

1945, (2010).  

     Mina frågeställningar, ställer jag med avsikten att kunna besvara hur Bruchfeld och Levie, 

i ovan nämnda bok, har valt att lyfta fram troliga orsaker till Förintelsen. Detta relaterar och 

jämför jag därför också sedan till, vad några Förintelseforskare, kommit fram till. 

     Dessa förklaringar, innefattar då också de olika huvudförklaringarna: den intentionalistiska 

och funktionalistiska tankeskolan, antisemitism samt den eliminationistiska antisemitismens 

modell, och den byråkratiskt inriktade, den socialpsykologiskt inriktade, samt slutligen den 

ideologiska.  

     Mitt syfte är dock inte i denna studie, att komma fram till den mest relevanta förklaringen 

av Förintelsens uppkomst. Syftet är istället att studera vad författarna till … om detta må ni 

berätta… lyfter fram av troliga orsaker till Förintelsen, och relatera detta till vad de övriga 

forskarna i min utvalda litteratur kommit fram till. Detta att analysera vad dessa författare 

lyfter fram angående olika möjliga orsaker till Förintelsen är angeläget; för att en bok som 

…om detta må ni berätta… , har haft och har en så stor betydelse för spridandet av informa-

tion och upplysning om Förintelsen, i vårt land inte minst beträffande skolan och dess elever 

och lärare.  



 
 
 

 7 
 

Det är också betydelsefullt att tolka vad som där faktiskt beskrivs beträffande möjliga orsaker 

till Förintelsen, och om det ges någon mer nyanserad bild av orsakerna till Förintelsen i boken 

…om detta må ni berätta….. Detta inte minst eftersom det faktiskt förekommit och alltjämt 

förekommer, en hel del olika teorier, beträffande vad som var den huvudsakliga orsaken till 

att Förintelsen kunde ske. 

     En av de två författarna, är Stéphane Bruchfeld antagen doktorand vid institutionen för 

idé- och lärdomshistoria i Uppsala och verksam i Programmet Förintelse och folkmord. Den 

andra är Paul A Levine fil.dr samt universitetslektor i Förintelsens historia vid universitetet i 

Uppsala.  

     Denna text sätter jag i relation till vad några förintelseforskare skrivit. Jag har valt dessa 

författare för att de lyfter fram olika slags förklaringar tillvad som var de huvudsakliga orsa-

kerna till att Förintelsen kom att ske. Dessa är Zygmunt Bauman, i Auschwitz och det moder-

na samhället (1989), Yehuda Bauer, i rethinking the holocaust (2001), Harald Welzer, i Gär-

ningsmän: Hur helt vanliga människor blir massmördare, (2007), samt Saul Friedländer, i  

Förföljelsens år 1933-1939: Tredje riket och judarna, första delen (2011), och Utrotningens 

år 1939-1945: Tredje riket och judarna, andra delen, (2011). 

     Min metod består av att jag med hjälp av jämförelselitteraturen olika förklaringar, analyse-

rar min primärtext och diskuterar den i förhållande till dessa, på så vis kan min studie sägas 

vara komparativ. Ytterst så består min metod också av en tolkning från min sida, då jag lyfter 

fram det jag finner mest relevant och tolkar det hela beträffande min primärtext.  

     Min metod består därmed också, av att jag analyserar texten utifrån några av de mer före-

kommande av de olika,  modellerna eller tankeskolorna, för förklaringar till Förintelsen:   

1. Funktionalism. Den funktionalistiska skolan som spårar orsakerna till Förintelsen tillbaka 

till det tyska samhällets sociala och ekonomiska strukturer, ibland ända tillbaka till 1800-talets 

slutskede, eller också från det tidiga 1900-talets Weimarrepublik, vilket Bauer också beskriver 

en del av, i sin bok, rethinking the holocaust.
9
 

     2. Intentionalism. Internationalisterna härleder den huvudsakliga orsaken till Förintelsen, 

hos den ideologiskt drivna nazistiska diktaturen. De anser också att Hitlers intention redan 

från början var att utplåna alla judar. Vilket Bauer också beskriver.
10

 

     3. Antisemitism. Detta är den förklaringsmodell som Bauer själv också sällar sig till, han 

menar att rötterna också går mycket långt tillbaka till den kristna antisemitism, som uppstod 

då de första kristna frigjorde sig från den tidiga judendomen.
11

  

     4. Eliminationism. Denna modell som också egentligen, är en form, av den antisemitiska. 

Bauer beskriver att denna modell, som Daniel Goldhagen lyft fram, vill bevisa att det fanns en 

särskild form av mordisk antisemitism, just hos tyskarna. Där helt vanliga tyskar vanligtvis 

var extra villiga att delta i morden på judar.
12

  

      5. Byråkrati. Det är en modell som Zygmunt Bauman framför i si n bok Auschwitz och det 

moderna samhället. Bauman menar att huvudorsaken och förklaringen till Förintelsen står att 

finna i det moderna samhället med dess effektivitet och uppbyggnad av institutioner och byrå-

krati. Bauman hävdar också att det var rationaliteten i det byråkratiska systemet, som gjorde 

                                                           
9
 Bauer Yehuda, rethinking the holocaust, Yale University, 2001, s.29. 

10
 Bauer, 2001, s. 29, s. 29. 

11
 Bauer, 2001, s. 42-43.  

12
 Bauer, 2001, s. 94.  
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Förintelsen inte bara möjlig, utan till och med så ökade detta också sannolikheten, att  välja en 

sådan lösning.
13

 

6. Socialpsykologi. Harald Welzer beskriver i sin bok Gärningsmän,  genom sin socialpsyko-

logiska synvinkel, hur till synes helt vanliga människor kunde bli massmördare.  

Welzer beskriver bland annat att det är en slags, samhällprocess, som leder till att människor 

ser alltmer positivt på en uteslutning av andra, för att senare övergå från ett förbud att döda till 

ett påbud om att istället döda dem. En slags händelsekedja där det första steget innefattar ute-

slutningen det sista dödandet.
14

 

 7. Ideologisk modell. Beträffande denna modell, så utgör ideologin hos nazisterna huvudför-

klaringen till att Förintelsen kom att genomföras. Saul Friedländer beskriver i sina verk,  För-

följelsens år 1933-39 och Utrotningens år 1939-1945, hur denna process utvecklade sig. Fri-

edländer hävdar också att den nazistiska regimen, i alla sina viktiga beslut var beroende av 

Hitler. Han menar också att Hitler drevs av en ideologisk besatthet och en slags rasmässig 

antisemitism.
15

 

    Dessa olika inriktningar eller förklaringsmodeller, förklaras också mer ingående längre 

fram under rubriken om de olika förklaringsmodellerna.  

     Angående förklaringarna antisemitism och den så kallade eliminationistiska antisemitis-

men, samt också beträffande intentionalismens och funktionalismens förklaringsmodeller, så 

har jag valt att beskriva dessa främst utifrån vad Bauman lyfter fram angående dessa.  

     Detta har jag gjort av två olika anledningar, dels att Bauman i sin bok i relativ stor ut-

sträckning relaterar sin text till vad andra forskare lyft fram, och deras främsta förklaringsmo-

deller. Därför är hans bok användbar, också beträffande vad andra än han själv anser vara 

främsta orsak till Förintelsen. Dels så beror det på att jag på detta sätt något, kan begränsa 

omfattningen av min uppsats. Detta eftersom jag med hjälp av Baumans bok kan beskriva fler 

förklaringsmodeller, än just den han själv representerar.  

     Det ska också här sägas att den antisemitistiska och den ideologiska förklaringsmodellen, 

faktiskt i mycket liknar eller går in i varandra. Det faktum att jag ändå valt att ha med båda 

dessa är att den antisemitistiska fokuserar mer renodlat på just antisemitismens roll, medan 

den ideologiska fokuserar mer på den rådande tidens ideologier och än mer ingående och spe-

cifikt på den nazistiska. Welzers socialpsykologiska förklaring i hans bok Gärningsmän, har 

drag från Christoffer Browning, vilken han också ofta refererar till, Browning är en represen-

tant för den postfunktionalistiska modellen.
16

  

     Det jag också bör nämna är att det redan finns uppsatser som tidigare behandlat både, tex-

ten, om detta må ni berätta…, och även i åtminstone ett av dessa fall, också lyft frågeställ-

ningen, beträffande hur detta historiska folkmord, förklaras i bl.a. ...om detta må ni berätta. 

Just detta examensarbete, Att bruka det förflutna i nuets tjänst, av Mattihas Hallin Veres, är 

också en av de två examensarbeten, jag också lyfter fram i min text beträffande tidigare studi-

er, och också relaterar till i min diskussionsdel.  

                                                           
13

 Bauman, Zygmunt,  Auschwitz och det moderna samhället, Daidalos, 1989, s. 40. 
14

 Welzer,  Harald, Gärningsmän: Hur helt vanliga människor blir massmördare, Daidalos, 2005,  s. 16. 
15

 Friedländer, Saul, a) Förföljelsens år 1933-39: Tredje riket och judarna, första delen, Natur & Kultur, 2011,. 
s.15. 
16

 Hermansson, Adler,  Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 
Stockholm,  2004, s.206. 
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Dessa studier, också den här sistnämnda, med bl.a. en liknande frågeställning som min, de har 

dock beträffande sina frågeställningar, också något bredare och mer övergripande syften, för 

sina studier än min Jag anser därför att min studie är befogad, då den avser att mer fördjupa 

sig omkring frågeställningar som berör just, hur Förintelsen huvudsakligen förklaras.  

     Slutligen så förhåller det sig förstås också på det sättet att min studie naturligtvis också kan 

ha påverkats av just min förförståelse, av Förintelsen, som i sin tur kan ha påverkat min tolk-

ning av den text jag valt att analysera. Det är förstås så beträffande all forskning, då vi alla 

också då vi forskar bär med oss just vår förförståelse, och också lever i just vår tids rådande 

samhällskontext. Det är ändå bra att ha den insikten, även om det inte någonsin kan göra en 

människa helt neutral inför sin forskningsuppgift. 

2 Tidigare forskning  
 

Beträffande ämnesdidaktisk forskning om Förintelsen så har Ylva Wibaeus, som jag också 

ovan redan nämnt, med sin  Avhandling Att undervisa om det ofattbara, bidragit till detta om-

råde. Utgångspunkten är den demokratifostran som av skolans styrdokument ges beträffande 

ämnet historia. Wibaeus menar att det finns en etisk och moralisk dimension beträffande hi-

storieundervisning. Syftet är dels att belysa de innebörder lärare ger detta kunskapsområde, 

beträffande den historieundervisning som bedrivs i skolan och undervisningen. Detta syfte 

innefattar även, att belysa hur sådan undervisning uppfattas, blir gestaltad av elever: 

 

Dels är syftet att diskutera detta i relation till möjligheten att utveckla elevers historiemedvetande och bi-

bringa elever insikter om betydelsen av grundläggande historiska värden.
17

 

 

I studien har Wibaeus intervjuat SO och historielärare i grundskola samt i gymnasiet, även så 

utgår studien  från  observationer i historieundervisning, och intervjuer med elever och fält-

studier.
18

 

     En annan för min uppsats central studie, är  ovan nämnda, Mia Löwengarts forskningsrap-

port, Bilden av antisemitismen och Förintelsen i svenska läromedel i historia, vars studie är 

ett samarbete med,  Uppsala universitets, Historisk-filosofiska fakultet, Programmet för studi-

er kring Förintelsen och folkmord. I studien lyfter också Löwengart, bland annat, fram det 

komplexa med att undervisa om förintelsen.       

     Två uppsatsförfattare, som också liksom jag studerat det material som finns på Forum för 

levande historia, dessa är bland andra, Miran Zuljevic och Julia Rothardt och de har också 

studerat, Bruchfeld och Levines bok … om detta må ni berätta.  

      De har utfört ett examensarbete med titeln: En förintelse sedd ovanifrån: En studie av de 

statligt formulerade målen och syften med upplysning om Förintelsen.  

     De beskriver att syftet med studien är att studera de statligt formulerade målen och syftena, 

till att ha Förintelsen som en utgångspunkt, i forumet och myndigheten, Forum för levande 

historia.  Vidare så är deras intention att undersöka, vilka fakta som i boken … om detta må ni 

                                                           
17

 Wibaeus, 2010, s.24. 
18

 Wibaeus, 2010, s.25. 
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berätta, lyfts fram beträffande Förintelsen.
19

 Deras frågeställningar berör därför de formule-

rade målen och vad från statligt håll anses vara viktigt att lyfta fram om Förintelsen och även 

hur relationen mellan dessa formulerade mål och upplysningen om förintelsen ser ut.        

     Deras studie syftar också till att undersöka vad staten anser att lärare bör lära ut angående 

detta, till sina elever.
20

 De har förutom … om detta må ni berätta, (1998), också statens of-

fentliga utredning, SOU:2001:5 till primärtext. De har också valt att undersöka den rapport 

som på uppdrag av Forum för levande historia utkom 2008, med titeln, En undersökning Om 

lärares erfarenheter av och uppfattningar kring undervisning om Förintelsen.
21

 

      De skriver att resultatet av deras undersökning visar att ett flertal av de punkter som från 

statligt håll ansågs önskvärda att uppnå, faktiskt också uppnåtts. Exempelvis, att väcka empati 

och att studera olika människor genom  …om detta må ni berätta, och därigenom, känna dem 

och deras livssituation bättre.
22

  

     Författarna till denna uppsats beskriver också att det dock endast är offrens liv vi får insikt 

om, och att både förövare och åskådare faktiskt lyser med sin frånvaro. De hävdar också att de 

ser en tendens att jämföra olika grupper och framställa just judarnas situation som unik.
23

 En 

sak de också fram, är att mycket lite har lyfts fram omkring hur situationen i Sverige och dess 

agerande under denna tid.  

     En som också har studerat texter som utges från myndigheten, Forum för levande historia 

och som jag tidigare nämnt, är Mattias Hallin Veres. I hans examensarbete Att bruka det för-

flutna i nuets tjänst  (2010), så beskrivs syftet vara att i ett historiedidaktiskt perspektiv analy-

sera, materialet och texterna på forumets hemsida. Hallin Veres, beskriver också att han avser 

att fokusera på detta Forums texter som behandlar folkmord, för att kunna diskutera vilket 

syfte texterna har och vilken historiesyn som genom dessa förmedlas. 

     Frågeställningarna i denna studie är att se hur det historiska folkmordet förstås och förkla-

ras i Forumets texter och hur dessas historiesyn kan definieras. I sina slutsatser beträffande 

studiens resultat beskriver Hallin Veres, att vi har att göra med en ”monumentalistisk historie-

skrivning”
24

 Han skriver också att det Förintelsen, förklaras på olika sätt, utan någon koppling 

mellan de exempel som lyfts fram.
25

 Han avslutar sin studie med en frågeställning huruvida 

historia bör vara, en mer objektiv vetenskap, eller om den istället går ut på att vara ett slags 

värdegrundsbygge.
26

 

     Det är en intressant och relevant diskussion han för angående detta, inte helt oproblema-

tiska ämne anser jag.  

 

                                                           
19

 Zuljevic Miran & Rothardt Julia,. En förintelse sedd ovanifrån: En studie av de formulerade målen och syften 
med upplysning om förintelsen Kristianstad,.2008, s.5. 
20

 Zueljevic & Rothardt, 2008, s.6. 
21

 Zuljevic & Rothardt, 2008, s.7. 
22

 Zuljevik & Rothardt, 2008, s. 51. 
23

 Zuljevik & Rothhardt, 2008, s.51. 
24

 Hallin Veres, Att bruka det förflutna i nuets tjänst – en historiedidaktisk analys av Forum för levande historias 
användning av det historiska folkmordet, Linköping,  2010, s.38. 
25

 Hallin Veres, 2010,s.38. 
26

 Hallin, Veres, 2010, s.38. 
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3 Bakgrund till om detta må ni berätta 
 

Boken …om detta må ni berätta: En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945, gavs från bör-

jan, ut på uppdrag av den dåvarande statsministern Göran Persson, och den informations kam-

panj Levande historia, som han också tog initiativ till redan 1997.
27

  

     I den statliga utredningen, SOU:2001:5, som låg till grund för detta forum, så kan man läsa 

bl.a. detta :   

 

Historien är levande eftersom de tolkningar vi gör av vad som har hänt tidigare i historien ständigt förändras. 

Människors handlande i andra tider har format det samhälle vi lever i nu. Hur vi ser på det som hänt påverkar 

vår samtid och hur vi planerar för morgondagen.
28

 

 

Här uttrycks det också tydligt att det är betydelsefullt både för vår samtid och vår framtid, hur 

vi ser på det som tidigare skett i historien.  

Det ges också uttryck för att vår syn på historien ständigt förändras, då vi alltid tolkar histo-

rien inte endast utifrån vår nutid, utan också utifrån den nya kunskap som tillkommer. Det 

som också lyfts fram är detta: 

 

Forum för levande historia bör vara en aktiv part i ett nätverk av skolor, universitet och högskolor, museer, 

kulturliv, arkiv och bibliotek. På den mötesplats som forumet skall utgöra bör stor vikt fästas vid arrange-

mang som främjar diskussion. De frivilliga organisationer som arbetar med demokrati, tolerans och mänsk-

liga rättigheter, liksom specifikt med Förintelsen och folkmord, bör ges ett stort utrymme.
29

 

 

Detta forum som officiellt blev en statlig myndighet den 1 juni 2003 ger numer ger ut en 

mängd olika texter och informationsblad, samt anordnar en rad aktiviteter omkring sådant 

som mänskliga rättigheter.
30

De arbetar för upplysning om, och mot olika slag av diskrimine-

ring och information om olika folkmord som inträffat i historien. Detta forum och, statliga 

myndighet, har alltså Förintelsen som en slags utgångspunkt.  

     Den text jag valt i min studie behandlar Förintelsen, den uppdaterade versionen av … om 

detta må ni berätta…. (2010). 

 I förordet till boken, så kan man läsa att den utgivits och kostnadsfritt distribuerats i inte 

minde än en miljon exemplar sedan den först utgavs.
31

      

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Löwengart Mia, Bilden av antisemitismen och Förintelsen i svenska läromedel i historia: En undersökning av 
den kunskapssyn och de  värderingar som förmedlas genom lärobokstexten, Uppsala, 2004, s. 17. 
28

 SOU:2001:5, Sammanfattning, s.8, Forum för levande historia, http://www.levandehistoria.se 
29

 SOU:2001:5, ”Motor och mötesplats” s.11. 
http://www.levandehistoria.se, Forum för levande historia ”Historik” Hämtad: 2011-04-17. 
31

Bushfeld ochLevine ”Inledning”  … om detta må ni berätta, 2010. 
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4  Olika Förklaringsmodeller till Förintelsen 
 

Här lyfter jag något mer ingående fram och beskriver de olika förklaringsmodellerna, utifrån 

de böcker och författare jag valt att relatera och jämföra texten, …om detta må ni berätta… 

med. 

     Bauer som i rethinking the holocaust, diskuterar dessa förklaringsmodeller: Den funktiona-

listiska, intentionalistiska, antisemitistiska, och även den eliminationistiska modellen. Welzer 

som i sin bok Gärningsmän, utgår från en mer socialpsykologisk förklaring som bidragande 

orsak till Förintelsen. Slutligen, Friedländer som i sina verk, Förföljelsens år 1933-39 och 

Utrotningens år 1939-45, lyfter fram den nazistiska ideologin som den  främsta förklaringen 

till Förintelsen  

4.1 Funktionalistisk förklaringsmodell 

 

Bauer som jag tidigare nämnt, beskriver i sin bok rethinking the holocaust, att den funktiona-

listiska skolan har spårat orsakerna till Förintelsen, tillbaka i det tyska samhället ibland ända 

tillbaka till 1800-talets slut, och annars från 1900-talets början samt ofta från Weimarrepubli-

ken.
32

 Bauer menar också att i stora drag så går denna förklaringsmodell ut på att det tyska 

samhället drivits mot den auktoritära nationalsocialistiska regimen på grund av de ekono-

miska sociala och politiska kriser Tyskland råkade ut för, detta i kombination med de samhäl-

leliga byråkratiska traditionerna ledde sedan till utvecklandet av den totalitära regimen. Re-

gimen utmärktes också av djupgående inre konflikter med en diktator som var en slags skilje-

domare beträffande olika maktstridande och administrativa funktioner. 

 Bauer lyfter fram detta beträffande den funktionalistiska synen på Förintelsen: 

It was this disorder that led to impasses, apparently resolvable only by the exercise of brutal, murderous 

force. Racism and antisemitism were in the background, but by themselves would not have led to the so-

called Final Solution-the extermination of all the Jews.
33

 

 

Det var alltså röran av allt detta som enligt detta synsätt ledde till olika slags dödlägen, som 

endast kunde brytas med ett brutalt mördande som också spårade ur allt mer och kunde frodas 

då också rasism och antisemitism fanns om en slags fond.  Detta skulle enbart i sig själv inte 

lett till någon Förintelse eller slutgiltig lösning, som det uttrycks i citatet ovan.      

     Bauer lyfter också fram att, Hans Mommsen som är funktionalisternas främste talesman, 

påvisat att den överväldigande majoriteten av tyskar anammade den nazistiska utopin. funk-

tionalisterna och dess tolkning, var influerad av vänsterinriktade uppfattningar och fokuserade 

också på det tyska samhällets struktur.
34

 

                                                           
32

 Bauer 2001, s.29. 
33

 Bauer, 2001, s. 29. 
34

 Bauer, 2001, s, 103-104. 
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 En som också tillhör den funktionalistiska, modellen är Christoffer Browning, som är engelsk 

historiker, som främst pekar på den socialpsykologiska betydelsen, beträffande de nazistiska 

polisbataljonerna.
35

 

Browning är också en historiker som Bauer ett flertal gånger lyfter fram i sin diskussion och 

han diskuterar och refererar då också till Brownings bok Ordinary men, (1992).
36

 

 

4.2 Den intentionalistiska förklaringsmodellen    

 

För att här gå vidare till den intentionalistiska förklaringsmodellen eller skolan: Bauer beskri-

ver att den har lagt den största vikten hos den ideologidrivna diktaturen och dess önskan att 

införa en rasistisk utopi, där de också önskade att utplåna alla judar. Enligt detta sätt att se på 

Förintelsen, så sades det att Hitler hade haft, en avsikt att döda alla judar redan långt innan 

krigets utbrott 1939 och därför också grep denna möjlighet, då tillfälle gavs 1941 då de också 

strävade efter den totala kontrollen över Europa.
37

  

     Bauer hävdar också att han anser båda dessa synsätt vara bristfälliga och också vara på väg 

att försvinna. Han menar också att intentionalisterna har svårt att bevisa Hitlers avsikter be-

träffande judarna under tjugo och trettiotalen, då han aldrig sade något om vad han hade för 

avsikter med dem, detta frånsett en ström av vulgära svordomar över judarna.
38

 Inte heller i 

Hitlers bok Mein Kampf, eller hans senare bok, och hans tal efter 1922, fanns det några bevis 

på vad han hade för avsikter beträffande judarna. Inte heller fanns någon planering för ett 

mördande av judar före 1941. Dessutom hävdar Bauer att även om sådana bevis skulle upp-

bringas, så förklarar det ändå inte att det tyska samhället gick med på att senare genomföra 

Förintelsen. Det Bauer däremot också lyfter fram är att både den funktionalistiska och den 

intentionalistiska skolan har varit till nytta beträffande den historiska forskningen, men att han 

dock anser att det inte är någon grundläggande förklaringsmodell.
39

   

   

 4.3 Den antisemitistiska förklarings modellen 

 

 En förklaringsmodell utgår från att den främsta orsaken till Förintelsen var antisemitismen till 

denna syn sällar sig också Bauer och han hävdar bland annat detta:  

 

As I try to show in other parts of this book, I believe, contrary to many colleagues, that Nazi racial antise-

mitic ideology was the central factor in the development toward the Holocaust. It is a well worn truth to say 

that Nazi ideology owes its image of the Jews to Christian anti-Semitism.
40

 

 

                                                           
35

 Hermansson, Aldler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdi-
daktik, Stockholm 2004,  s. 206. 
36

 Bauer, 2001, s. 107, 
37

 Bauer, 2001, s. 29. 
38

 Bauer, 2001, s.30. 
39

 Bauer, 2001, s.30. 
40

 Bauer. 2001, s.42. 
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Bauer skriver också om att de mest betydelsefulla och allvarligaste anklagelsen som nazis-

terna riktade mot judarna var att de påstod att det fanns en judisk konspiration, där nazisterna 

hävdade att judarna ville styra världen och att deras inflytande var sataniskt. De ansågs också 

vilja korrumpera sina värdländer och parasitera på dessa, de beskylldes till och med för att 

kidnappa eller döda barn till kristna.
41

 

 Bauer hävdar att upphovet till den här demoniseringen av judarna mellan det kristna och ju-

diska började som ett familjegräl i judiska släkter, då den ej judiskt troende kristna gruppen 

valde att avskilja sig från den ursprungliga judiska tron, så uppkom också ett behov av att 

skilja mellan dessa båda teologier. Eftersom båda sidor också ansåg att just deras tro var den 

rätta och guds sanna vilja, och då också kristendomen slog igenom och legitimerades av staten 

på 300-talet, så ville man bevisa att judarna hade en pakt med djävulen. Annars fanns också 

risken att en hedning som omvändes snarare skulle vilja ansluta sig till den judiska tron, sna-

rare än den kristna imitationen av den ursprungliga judendomen, hävdar Bauer.
42

 Dessutom 

tillkom så också den falska klagelsen om judarnas skuld till korsfästelsen: 

 

Who if not the Jews were possessed by Satan, because who would kill God-as the false accusation of Jewish 

responsibility for the crucifixion went-but a people possessed by Satan?
43 

 

Bauer menar också att naziregimen tog över dessa antisemitiska föreställningar, trots att de 

avvisade kristendomen, som de inte utan grund ansåg härstamma från judendomen.
44

 

    Bauer hävdar att nazisterna inspirerades av den franska revolutionen, och upplysningen. 

Detta eftersom bland annat Voltaire förnekade kristendomen och såg denna som en slags 

skadlig kraft, som blivit introducerat i Europa av judarna och judendomen och dessa föraktade 

han.
45

 

     Ytterligare så inspirerades nazisterna av socialdarwinismen, och de praktiserade en slags 

förvridna darwinistiska idéer, om att den mänskliga rasen är och bör vara i ständig strid med 

varandra, och den starkaste bör härska eftersom den är den bättre varianten.
46

 Bauer beskriver 

att den här formen av rasism i allmänhet brukar betraktas som en generell sort, där antisemi-

tismen är en gren av denna: 

 

However, upon close examination of Nazi writings and speeches, we see that Nazis’ racism was intimately 

connected with a thoroughgoing antisemitism.
47 

 

Bauer menar också att det mycket väl kan vara så att nazisternas antisemitism utnyttjade rasis-

men som en slags, ”superstructure” för att använda en marxistisk term. Där antisemitismen 

var det som motiverade, och den rasistiska ideologin var följden.
48

 

 

                                                           
41

 Bauer, 2001, s. 42. 
42

 Bauer, 2001, s.43. 
43

 Bauer, 2001, s.43. 
44

 Bauer, 2001, s.43. 
45

 Bauer, 2001, s.43. 
46

 Bauer, 2001, s.43. 
47

 Bauer, 2001, s.43.  
48

 Bauer, 2001, s.43-44. 
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4. 4 Den eliminationistiska förklaringsmodellen 

 

En annan form av förklaringsmodell är den modellen, som Bauer också beskriver och vilken, 

Daniel Goldhagen representerar. Bauer menar att det centrala resonemanget i Goldhagens tes 

går ut på att nazisternas önskan att utplåna alla judar kom till stånd på grund av en särskild 

sorts mordisk antisemitism.
49

 Denna form av antisemitism var också så förhärskande hos fler-

talet av det tyska folket att de var både villiga och entusiastiska anhängare, där man lätt kunde 

rekrytera de kommande faktiska mördarna.
50

 Bauer hävdar också att Goldhagen invänder mot 

de som en del anser, att utplåningen av judar främst var något som utfördes av SS, och övriga 

specialenheter, då Goldhagen istället vill bevisa att helt vanliga tyskar var villiga att utföra de 

mest hemska brott mot judar, vilket han baserar på endast tre fallstudier.
51

 Goldhagen lyfter 

också fram detta, att denna sadism och mordiskhet gentemot judar var något speciellt för just 

Tyskland.
52

  

    Bauer skriver också om att ingen bok om Förintelsen väckt sådan uppmärksamhet som Da-

niel Goldhagens, Hitler´s Willing Executioners. Boken har också publicerats på ett flertal 

språk och hundratals exemplar har sålts i Förenta staterna och i Tyskland, det kom också att 

leda till en stor debatt i de större tidningarna. Däremot så beskriver Bauman att boken konstigt 

nog inte väckt någon större uppmärksamhet i Israel.
53

 Bauer beskriver också att i Goldhagens 

bok så går den centrala tesen ut på, att den nazistiska strävan att utplåna judarna uppbars av en 

speciell mordisk sorts antisemitism: 

 

The central argument is that the Nazi policy to annihilate the Jews was carried out owning to a certain type of 

murderous antisemitism (eliminationist is Goldhagen’s favored term), which so penetrated the minds of the 

German people that the vas became willing and enthusiastic followers from among whom it was very easy to 

recruit the actual murderers.
54

 

 

En annan central punkt i Goldhagens framställning, som Bauer vill framhålla är att han anser 

den antisemitiska ideologin vara central beträffande förklaringen av förintelsen. Detta säger 

sig Bauer i princip hålla med om. Däremot anser han att Goldhagen har en allför enkelspårig 

syn beträffande det han kallar den eliminationistiska antisemitismen. Bauer hävdar att han 

ändå anser det vara bra att Goldhagen lyfter fram just den ideologiska och antisemititiska fak-

torn som grundläggande.
55

  

       Bauer menar också att man inte kan bortse från de sociala och ekonomiska trauman som 

det tyska samhället drabbades av efter det första världskriget. Detta innebar att den tidigare 

sociala strukturen upplöstes, som också medförde ekonomisk förlust och psykologiskt sett en 

förlorad identitet. Främst gällde detta byråkratin, medelklassen och aristokratin. Också faktorn 

                                                           
49

 Bauer, 2001, s.94. 
50

 Bauer, 2001, s. 94. 
51

 Bauer, 2001, s.94. 
52

 Bauer, 2001, s. 94. 
53

 Bauer, 2001, s.93. 
54

 Bauer, 2001, s. 94. 
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beträffande de stora krigsförlusterna där miljoner mödrar mist sina söner och män. Inflationen 

under Weimartiden, drabbade både medelklass och bönder som förlorade sina besparingar. 
56

     

Dessutom så tillkom det faktum att sex år efter det första ekonomiska sammanbrottet, så kom 

den stora depressionen också till Tyskland som redan tidigare var mycket hårt prövat av na-

tionella katastrofer. Bauer menar att inget av detta tas upp av Goldhagen.
57

 

4.5 Den byråkratiska förklaringsmodellen 

 

En form av förklaringsmodell som sociologen Zygmunt Bauman, står för är den byråkratiska, 

som han lyfter fram i sin bok, Auschwitz och det moderna samhället.  

     I stort så går förklaringen ut på att orsaken till Förintelsen går att finna i det moderna sam-

hället och dess uppbyggnad samt utvecklade byråkrati, som i samverkan med andra faktorer 

bl.a. antisemitismen i Tyskland kom att leda till en ny sida av moderniteten. 

     Bauman hävdar också detta: 

 

Denna studie är avsedd som ett litet och anspråkslöst bidrag till vad som under dessa omständigheter förefal-

ler vara en högst angelägen uppgift med oerhört stor kulturell och politisk betydelse: uppgiften att få de soci-

ologiska, psykologiska och politiska lärdomarna från Förintelsen att påverka själsmedvetandet och praktiken 

hos det nuvarande samhällets institutioner och medlemmar.
58

 

  

Bauman hävdar också att hans studie dock inte lämnar någon ny redogörelse beträffande för-

intelsens historia, då den i detta avseende baseras på andra specialisters forskningsresultat: 

 

I stället lägger denna studie huvudvikten vid sådana förändringar inom olika, mycket centrala områden av 

samhällsvetenskaperna (och möjligen också av den sociala praktiken) som har blivit nödvändiga med anled-

ning av de förlopp, trender och dolda potentialer som avslöjades under loppet av Förintelsen.
59

 

      

Bauman menar att det moderna samhället med dess byråkrati och institutioner faktiskt också 

inrymde en potential att utvecklas till en Förintelse, just för dess effektivitet. Bauman beskri-

ver också detta, som påvisar en del av hans syn på Förintelsen och hur den i uppstod i ett land, 

som man tidigare också ansett vara ett mycket modern och civiliserat samhälle:  

 

Den outtalade skräck som genomsyrar vårt kollektiva minne av Förintelsen (och som inte bara av en tillfällig-

het är förknippad med den starka lusten att slippa konfronteras med detta minne) är en gnagande misstanke 

att Förintelsen skulle kunna vara mer än en abnormitet, mer än en avvikelse från en annars rak utvecklings-

väg, mer än en cancersvulst på den annars friska, civiliserade samhällskroppen; att Förintelsen, kort sagt, inte 

var en antites till den moderna civilisationen och allt den representerar (eller det vi så gärna tror att den repre-

senterar 
60
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57

 Bauer, 2001, s. 97. 
58
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59

 Bauman, 1989, s. 15. 
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Bauman menar att vi tankemässigt, ofta fastnar just där, i misstanken om att Förintelsen helt 

enkelt skulle kunna avslöja, endast en annan möjlig sida hos det moderna samhället som vi 

annars ofta beundrar.
61

  

Bauman skriver också, att Christoffer R Browning hävdat att massmordet på judarna inte en-

dast var en bedrift av ett industrisamhälle, utan också ett byråkratiskt samhälles organisa-

tionsmässiga bedrift.
62

 Bauman beskriver också hur viktig denna administration som hade 

hand om utplåningen av Europas judar var och hur detta på en administrativ nivå inte skiljde 

sig så mycket åt från några andra organiserade aktiviteter.
63

 

     Bauman ser inte antisemitismen som någon egentlig orsak till Förintelsen, även om han 

alls inte förnekar att antisemitism var en delorsak, men han vänder sig mot att detta skulle 

vara någon egentlig huvudorsak till att Förintelsen kom att ske. Bauman menar, att orsaks-

sambandet mellan antisemitismen och Förintelsen kan verka så uppenbar och i förstone också 

så verkar det vara ett förnuftigt antagande. Trots att tyskarna och deras medlöpare hatade ju-

dar, så håller ändå inte detta resonemang och förklaring, för en mer ingående granskning me-

nar Bauman.
64

  

     Bauman beskriver att det långt före den tyska Weimarrepublikens judiska frigörelsepro-

cess, förhöll sig så att Tyskland betraktades som ett mycket tolerant samhälle av olika interna-

tionella judeenheter. Tyskland hade också fler judiska akademiker och intellektuella än både 

USA och Storbritannien. Det förekom inte heller nästan alls, sådana folkliga våldshandlingar 

mot judar som däremot var vanligt i många av Europas övriga delar.
65

 

     Bauman beskriver också att uttrycket antisemitism, blev myntat under 1800-talets slut-

skede och då kom man också till insikt om denna antisemitism faktiskt hade sina rötter ända 

tillbaka i antiken. I historiskt källmaterial så kunde man finna en kedja av motstånd och ett 

diskriminerande av judar över årtusendens gång.
66

 

     Bauman hävdar också att tidigare i det gamla samhället, så fanns en slags segmenterad 

struktur som också gjorde att judar visserligen var en väldefinierad grupp, men de var en 

bland många andra: 

 

I ett samhälle uppdelat av stånd eller kaster, var judarna bara ett stånd eller kast bland många andra.
67

 

 

Enligt Bauman, så förhöll det sig också på så vis, att så länge dessa grupper bestod och alla 

visste vilka skyldigheter och privilegier de själva och andra hade så utgjorde inte heller ju-

darna vare sig något inbillat eller verkligt hot gentemot övriga grupper i samhället.
68

 

Bauman menar att detta skapade en möjlighet till en friktionsfri samlevnad där alla i samhället 

visste vad som gällde, men för Europas lärda elit det kristna prästerskapet så framstod ändå 

judarna som något avvikande: 
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De var på en och samma gång ärevördiga fäder till och förhatliga, avskyvärda belackare av kristendomen. 

Deras avvisande av de kristna lärorna kunde inte avfärdas som yttringar av en hednisk okunnighet som inte 

på allvar skadade den kristna lärans sanningar.
69

 

 

Bauman lyfter fram mycket av den komplexitet som präglar judarnas historiska arv och försö-

ker också se hur en orsakskedja som visserligen innehöll ett mycket gammalt avståndstagande 

och en fientlighet gentemot judar, senare kom att spela en roll i vad som sen skedde.  

Fientligheten mot judar ledde dock inte i sig själv till Förintelsen menar Bauman, utan det var 

först då den moderna tiden löst mycket av de gamla tydliga gränserna mellan olika samhälls-

grupper, som medförde att Förintelsen blev möjlig.
70

 

     Bauman skriver också att den tidigaste industrialiseringens antisemitism också var sam-

manbunden med en antikapitalism, där motståndarna av det framväxande kapitalistiska sam-

hället i hög grad förband denna kapitalism med judar.
71

  

     Bauman menar att de inhemska eliterna, inledningsvis var ganska likgiltiga inför moderni-

seringen och då kunde judarna som var ett slags kulturella främlingar, mer fritt bejaka de oli-

ka finansiella och industriella möjligheter som den nya samhällutvecklingen förde med sig. 

Inför en förbluffad adel växte så en judisk bourgeoisie fram.
72

 

     Bauman lyfter också fram, att senare då olika slag av nationalism växte fram så ledde detta 

också till fientlighet mot judar i speciellt de östra delarna av Centraleuropa. Där blev judarna 

både genom sina yrken och ofta högre utbildningsnivå, än populationen i stort också en mål-

tavla för avund och hat.
73

 

     Bauman hävdar också detta angående nazismen och dess framväxt: 

 

Den nazistiska revolutionen var ett storslaget experiment i social ingenjörskonst. Det var ”rasmaterialet” som 

var den viktigaste länken i kedjan av ingenjörsåtgärder.
74

    
       

Bauman beskriver också att Ribbentrop lät sina offentliga försvarsskrifter tryckas också på 

engelska i ett internationellt propaganda syfte. Han lyfter också fram detta att den nationalso-

cialistiska Dr Arthur Gütt, som var chef för avdelningen folkhälsa och var mycket inriktad på 

att bevara rasens hälsa klargjorde detta: 

 

Om vi genom systematiskt urval och eliminering av osunda element underlättar fortplantningen för det friska 

materialet, kommer vi att kunna förbättra de fysiska kvaliteterna, kanske inte i nuvarande generationen, men i 

de generationer som kommer efter oss.
75

 

 

Det är alltså i ljuset av en kombination, av modernitet, med en effektiv byråkrati, som sam-

manblandade detta med sådant som s antisemitism och rasbiologi som Bauman ser Förintel-

sen.  
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4.6 Den socialpsykologiska förklaringsmodellen 

 

Harald Welzer står för  en mer socialpsykologisk förklaring till att något som Förintelsen 

kunde ske. Welzer är professor i socialpsykologi och även ansvarig för, Center for Interdiscip-

linary Memory Research i Essen, ger i sin bok Gärningsmän.  

     Welzer beskriver hur tredje riket med sina odemokratiska drag kunde bli en slags normativ 

modell för så många människor. Han försöker också beskriva, hur så många till synes helt 

vanliga män och familjefäder, på en så kort tid,   kunde förvandlas till mördare och massmör-

dare.  

     Welzer lyfter fram en del, beträffande de förhörsprotokoll som finns angående de män, 

som efter kriget förhördes och dömdes för krigsbrott: 

 

När man i exempelvis förhörsprotokoll med män ur insatsstyrkorna läser de detaljerade beskrivningarna av 

hur gärningsmännen under arkebuseringarna bokstavligen badade i blod från sina offer medan de kontinuer-

ligt beordrade nya personer att lägga sig uppe på de redan avrättade för att sedan – beroende på det aktuella 

kommandots tycke och erfarenhet – döda dem med gevärs-, pistol – eller kpistskott och bli nedstänkta av 

benflisor och hjärnsubstans från de avrättade […] .
76

 

 

Welzer menar, att det är då man konfronteras med sådana detaljer som det också blir helt 

omöjligt att förstå hur det hela kunde urarta till en sådan grad, och att man tenderar att stänga 

av inför dessa obeskrivliga fasor. I exempelvis ett protokoll så kan man läsa att en av dessa 

gärningsmän sade att de mannar som deltog var närmare nervkollaps än dem de skulle skju-

ta.
77

  Welzer lyfter också fram, att det som är det mest nedslående då man läser dessa förhörs-

protokoll och en del självbiografiska anteckningar från gärningsmännen, är just detta att det 

verkar vara en så total brist på insikt, i vad man gjort.  

     Han beskriver också detta, att i människors psyke så finns en sorts psykologisk intakthet 

som innebär att man kan vara med om att arkebusera tusentals människor och samtidigt rent 

privat istället mest fundera över, sådant som, vilket ämne den egna sonen bör läsa på universi-

tetet.
78

 Förklaringen till att människor kan delta i att döda både män kvinnor och barn, liksom 

det massmord som utfördes på bara två dagar i Babij, där man lyckades mörda inte mindre än 

33 000 människor och sedan kombinera detta med ett för övrigt normalt liv. Detta beror enligt 

Welzer på att de flesta människor faktiskt har en förmåga att anpassa sig efter de rådande re-

ferensramarna, exempelvis att det var krig och de var beordrade att utföra dessa gärningar.
79

  . 

     Welzer menar också att folkmord innefattar en slags processuell karaktär där det är tän-

kande människor och inte helt vilda bärsärkar som genomför dessa: 

 

Folkmord utvecklar emellertid en egen inre dynamik – i mittfasen kan man tänka sig att göra saker som in-

ledningsvis tycktes fullständigt otänkbara – och våld är egentligen inte destruktivt i sig: till slut har det ska-

pats en ny struktur som inte fanns före våldet.
80
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Han påminner också om hur otroligt snabbt olika samhällen kan genomgå förändringsproces-

ser och vilket historien också påvisat under de snabba systemförändringar som skedde under 

slutet av 1980-talet. Exempelvis hur den etniska processen som tog fart i Jugoslavien och spå-

rade ur i ett mycket brutalt krig, eller hur fort det gick för Tyskland att bli nationalsocialistiskt 

efter 1933. Betänker man detta, då kan man också ana hur dåligt ställt det faktiskt är beträf-

fande sådant som stabilitet och resistens i det moderna samhällets psykosociala strukturer.
81

 

     Welzer lyfter också fram att det också var detta slags samhällsprocess som ledde fram till 

beslutet att diskriminera och inskränka vissa samhällsmedlemmars rättigheter, i Nazityskland 

och som slutligen medförde att man både deporterade och slutligen dödade dem. Detta var 

dock inget som i sin helhet förelåg 1933, menar Welzer, utan det var något som växte fram 

genom att de flesta övriga samhällsmedlemmar åtminstone de av tyskt ursprung, Volksgenos-

sen, på ett aktivt sätt både deltog och tolererade vad som hände.
82

 

     Welzer beskriver också att just genom denna samhällsprocess så skapas en ny sorts dyna-

misk tolkningsram: 

 

Denna ram förändras snabbt under de tolv åren mellan 1933-1945, och den är viktig för hur den enskilde 

uppfattar en given situation – det må vara en situation då man ställs inför frågan om det passar sig att handla i 

en judisk affär, eller då man ser våldet under >>  kristallnatten <<, eller då judiska barn ska skjutas.
83

 

 

 Welzer hävdar också att då man ägnar sig åt att studera massmord och de människor som 

utfört dessa, så behöver man också frigöra sig från vissa försvar eller förutfattade meningar, vi 

har som ett slags psykologiskt försvar. Exempelvis detta att vi ofta tycks anta, att de som utför 

sådana saker måste ha en annorlunda och endimensionell personlig avvikelse. Det vill säga en 

slags mordisk personlighet.
84

 

     Welzer påpekar vidare, att i detta sammanhang, är det på sin plats att beskriva ett psykiskt 

mycket grundläggande fenomen kallat, fundamentalt attributionsfel. Detta innebär att nästan 

alla människor har en tendens att rättfärdiga sitt handlande, genom ett hänvisande till situatio-

nen, som uttrycks i fraser liksom, det bara blev så, eller, jag var tvungen att göra på ett visst 

sätt, i den rådande situationen.
85

  

Welzer beskriver också detta, att vi då vi konfronteras med synbarlig grymhet eller brutalitet, 

så har vi också så svårt att ta in och förstå detta, så vi väljer att se de personer som utfört dessa 

grymheter som ett slags binära och onormala människor. Vi tenderar också att dela in männi-

skor i kategorier, som gärningsmän och offer, nazister och antinazister.  

Han lyfter också fram detta, att även under Förintelsen så fanns det också övertygade nazister 

som räddade judar och andra som ej var nationalsocialister men ändå kunde döda dem. Det 

fanns även människor som kände ett obehag inför judar, men handlade i deras affärer om de-

ras priser var lägre. Det fanns också människor som tyckte att judar behandlades skändligt, 
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men ändå passade på att köpa en bekväm fåtölj, eller liknande, då judarnas egendomar beslag-

togs och såldes.
86

 

     Det Welzer vill lyfta fram är förstås inte något förvar för nationalsocialistiska tyskar som 

utförde dessa ohyggliga gärningar, eller dem som valde att inte lägga sig i, eller drog egen 

nytta av judarnas olycka. Det han istället vill att vi ska få syn på, är att vi alla i varierande 

grader har sidor som faktiskt kan vara motsägelsefulla. Tillåter vi oss att se dessa diskrepanser 

mellan våra moraliska normer och våra egenliga handlingar, så kommer vi också att upptäcka 

att vi också genast försöker finna ett rättfärdigande till våra handlingar beträffande de gånger 

vi vet med oss att vi kunnat göra bättre. 

     Det är mycket intressant det han lyfter fram angående de socialpsykologiska faktorer som 

han menar spelar en mycket viktig roll, för att förstå hur något som Förintelsen och övriga 

folkmord alls kan inträffa. 

 

4.7 Den ideologi influerande förklaringsmodellen 

 

Saul Friedländer, vilket jag också nämnt tidigare, ser nazisternas ideologi som den främsta 

orsaken till Förintelsen. Han är historieprofessor i Los Angeles vid University of California 

och även professor emeritus vid Tel Avivs universitet. Han räknas som en av världens främsta 

auktoriteter, inom detta skeende av historien.  
     Friedländer har i sin bok,  Förföljelsens år 1933-39,  en mer ideologisk syn på Förintelsen. 

Friedländer skriver att den förföljelse och senare Förintelse nazisterna utförde, var ett verk av 

vanliga människor som också var verksamma och levde i ett modern samhälle. Det var heller 

inte, alls särkilt olikt vårt nutida samhälle. Däremot var målen i detta samhälle utformade av 

en regim med en ideologi samt en politisk agenda, som var mindre alldaglig.
87

  

     Friedländer menar också att det var en slags sammansmältning, av detta mer vanligt var-

dagliga, och det allmänt spridda mordiska möjligheter, som också finns i världen och som 

blev manifesterat i det nazistiska samhället. Detta genom det speciella ursinne och den apoka-

lyptiska offensiven, dessa nazister riktade mot judarna.
88

 Friedländer lyfter också fram, att 

denna ideologi fick genomslag i ett samhälle som tidigare varit känt för att vara ett gynnsamt 

samhälle för judar, där den judiska frigörelsen, den så kallade judiska emancipationen kommit 

till stånd. Då nazisterna kommit till makten 1933, så började också en utvandring från Tysk-

land av många judiska intellektuella och konstnärer, samt olika vänsterinriktade sådana.
89

  

Friedländer beskriver den förvirring och brådska, som uppstod i spåren av att så snabbt som 

möjligt stänga av alla judar från de olika konstarterna. Exempelvis då en tidning i Lübeck 

först rapporterade den 1 april, att den sista konseren för vintersäsongen, i staden Eutin, i 

Schleswig-Holstein hade överraskat med detta: 

 

I stället för Kiels statsorkesters utomordentlige cellist John de J pressenterade professor Hofmeier en solo-

konsert med piano. Vi har blivit upplysta om att det befunnits att John de J är judisk.>> Strax därpå kom det 
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emellertid ett telegram från de J till Hofmeier:>> Påståendet är felaktigt. Fullkomligt klara dokument.>> Den  

maj meddelade partiets distrikt ledare S, att den i Holland födde tyske medborgaren de J var lutheran i likhet 

med flera generationer av sina förfäder.
90 

 

Friedländer menar att lättnaden över att inte vara jude, måste varit enorm. Han lyfter också 

fram, författaren Klas Manns skildring, av skådespelaren Gustav Gründgrens, som var Gö-

rings  skyddsling,  hur detta besynnerliga lyckorus kunde te sig. Där gestalten Gründgren be-

skrivs, att plötsligt slås av en insikt om, hur oerhört betydelsefullt det är att han faktiskt inte är 

jude, och inte heller medlem av något parti. Han genomfars därför, av en känsla av lycka, då 

han betänker detta. Att inget farligt därför kommer att drabba honom även om nazisterna skul-

le sitta kvar vid makten. 
91

 

    Det är genom bland annat sådana exempel som Friedländer lyfter fram, hur den nazististka 

ideologins framfart kunde påverka människor på olika sätt. Några kunde känna en slags för-

nöjsamhet eller till och med lycka just över det faktum att de inte befann sig på fel sida. Andra 

insåg att de snarast måste fly landet enbart för att de råkade vara judar.  

    Friedländer beskriver också att precis vid nazisternas maktövertagande så var dock inte ju-

darna den främsta måltavlan, utan det var kommunisterna, där en intensiv jakt på dessa ledde 

till att tiotusentals partimedlemmar samt deras sympatisörer blev arresterade och inspärrade i 

koncentrationsläger. Dachau inrättades i mars 1933 och invigt av SS-chefen Heinrich Himm-

ler.
92

 

     Friedländer beskriver att därefter stod det också klart att det kommunistiska hotet inte 

längre existerade inom landet, trots detta så avtog inte den nya regimens vilja till förtryckande 

och allt mer snabba förändringar. Han beskriver detta: 

 

I juli upphörde formellt alla politiska partier att existera med nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet  

( Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) som enda undantag.
93

 

 

De oupphörliga kraftfulla demonstrationerna som därefter följde ledde också till ett allt högre 

stöd för detta, som många såg som en slags nationell pånyttfödelse. Efter detta följde också 

allt fler våldshandlingar mot judar, och i mars grep SA-män ett flertal dussin Östeuropeiska 

judar i en av Berlins stadsdelar. Dessa var också de första judar som just i egenskapen att vara 

judar, också blev skickade till koncentrationsläger.
94

 Det hela fortsatte med förbud mot judis-

ka butiker och judiska jurister blev misshandlade i Breslau. Även så förekom auktioner i Ge-

den och Hessen, då SA män bröt sig in i olika judiska hem och misshandlade dessa invånare 

under bifall av folksamlingar förekom.
95

   

    Han beskriver att då Hitler 1933, informerade sin regering en planerad bojkott mot judiskt 

ägda företag, så talade han också om att det var han själv som krävt den. Det alternativscena-

rio han målade upp var utbrott av ett spontant folkligt våld, och hävdade att det var mycket 
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bättre meden legitim sanktionerad bojkott.
96

En del ministrar kom med invändningar och pre-

sident Hindenburg försökte avstyra det hela, Hitler vägrade fullständigt att ens överväga att 

inställa förslaget, två dagar upp den något.      

     Den 31 mars så förklarade de brittiska och amerikanska regeringarna sig vara redo, för 

deklarationen: 

 

Under tiden så var judiska ledare, huvudsakligen i Förenta staterna och Palestina, i beråd. Skulle de ge sitt 

stöd åt massprotester och en svarsbojkott av tyska varor eller borde en konfrontation undvikas av fruktan för 

ytterligare >> repressalier<< mot judarna i Tyskland?
97

 

      

Friedländer beskriver att de tysk-judiska ledarna till sist bestämde sig för att blidka de tyska 

ledarna. De palestinsk-judiska ledarna ville också vara försiktiga, de amerikanska judiska le-

darna var splittrade. Efter påtryckningar från judisk-amerikanska krigsveteraner (Jewish War 

Veterans), så blev det från de amerikanskt håll ändå protestmöten i ett flertal amerikanska 

städer och bojkott mot tyska varor. Det hela spred sig också och fick ett växande stöd, undan-

taget var dock Palestina.
98

  I och med detta utbröt också bojkotten i Tyskland mot den judiska 

befolkningen där över sextio procent av de förvärvsarbetande också befann sig i den kommer-

siella sektorn. Det kunde därför slagit mycket hårt mot dem, men de tyska styrande stötte på 

ett problem, de inte räknat med: 

 

Befolkningen visade sig ganska likgiltig inför bojkotten och var ibland till och med benägen att handla i >> 

judiska<< butiker.
99

 

 

Friedländer lyfter fram att det snarast hade en motsatt verkan, då många som var osäkra på 

hur länge de skulle kunna handla i de judiska affärerna nu ville passa på att bunkra upp orden-

ligt: 

 

I München ledde upprepade meddelanden om bojkotten till så livlig verksamhet i judiska butiker under de 

sista dagarna i mars (allmänheten visste inte hur länge bojkotten skulle vara) att Völkscher Beobachter bekla-

gade >> bristen på förnuft hos den del av befolkningen som pressade sina surt förvärvade pengar i händerna 

på folkets fiender och sluga belackare>> 
100 

 

Det Friedänder lyfter fram är något, som faktiskt visar att de flesta människor åtminstone in-

ledningsvis inte kan ha varit allför fanatiska antisemitister, då de gärna önskade fortsätta 

handla i de judiska butikerna, de verkade ha större problem med, risken att bli utan de varor 

de önskade köpa.  

     Det hela var en process, som tog en del tid och därför så skedde också en slags tillvänjning 

där inte så många riktigt ville eller kunde föreställa sig, vart det hela skulle leda till:  
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Mycket få tyska judar hade en föraning om innebörden av de nazistiska lagarna i form av en naken, långvarig 

terror.  En som anade var Georg Solmssen, talesman för styrelsen i Deutsche Bank och son till en ortodox 

jude.
101

 

 

Vidare så skrev Solmissen, i början av april 1933, ett brev till styrelseordföranden i banken. 

Där han först påpekade att också den icke nazistiska delen av befolkningen, verkade anse de 

nya åtgärderna vara självklara:   

 

>>Jag är rädd för att vi bara befinner oss i början av en process som syftar till att målmedvetet och enligt en 

väl utarbetad plan ekonomiskt och moraliskt tillintetgöra alla medlemmar utan åtskillnad av den judiska rasen 

som lever i Tyskland<<.[---].
102

 

 

Han beskriver vidare att frånvaron av solidaritet också hos dem som inte var några medlem-

mar av nationalistpartiet och som tidigare arbetat nära, sina judiska kollegor. Och beskriver 

han en alltmer utbred önskan om att dra egna fördelar sådant som lediga tjänster, m.m.
103

  

     Friedländer beskriver också den process som pågick på de tyska universiteten och där en 

process liknande den som bankmannen beskrev i sitt brev, visserligen förekom visst motstånd 

i exempelvis Heidelberg, där de judiska professorerna var särskilt många. Det hjälpte inte 

sommaren 1933, fanns det fortfarande fyrtiofem undervisande icke arier. Redan i augusti var 

de endast, tjugofyra.
104

 

      Friedländer som tecknar en mycket bred bild av åren 1933-1939 och vad som skedde i 

Tyskland men han diskuterar också och lyfter fram, omvärldens reaktioner och handlande.        

    I boken, Utrotningens år, 1939-1945, skriver Friedländer, att han precis liksom i föregå-

ende bok, Förföljelsens år, gjort ett val att koncentrera sig på de ideologiskt och kulturella 

faktorer. Dessa faktorer som han också anser, var de främsta drivkrafterna gällande nazister-

nas handlande beträffande betträffande judarna.
105

 

     Friedländer hävdar även att detta historiska skeende, också är en integrerad del av en ideo-

logins tidsålder, och ännu mer exakt, så var detta den senare fasen av denna tidsperiod,  med 

en liberalismens kris i Europa.
106

  

     Han lyfter också fram detta, att mellan sent 1800-tal och det andra världskrigets slut så 

angreps det liberala samhället av en revolutionär socialism från vänster, som dessutom i Ryss-

land skulle bli till bolsjevism och även kommunism, i delar av den övriga världen. Den revo-

lutionära högern övergick i fascism beträffande Italien och fler länder, och nazismen uppstod i 

Tyskland.
107

 

     Friedländer lyfter uttryckligen fram ideologin som mycket betydelsefull, beträffande ut-

vecklingen mot Förintelsen med han bortser inte alls från övriga faktorer, sådant som utveck-

lingen i världen i stort, tysklands belägenhet efter det första världskriget och de ekonomiska 

faktorerna. 
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Friedländer beskriver, att en judisk emigration från det tyska Riket, och dess ockuperade om-

råden även kom att fortsätta en tid efter krigsutbrottet.
108

  

 Friedländer  lyfter fram att många av de judar som lyckades emigrera eller fly, ändå inte kom 

till någon varaktig trygghet, exempel vis de som flydde till Ungern. Han beskriver också hur 

svårt det för de flesta var att exempelvis emigrera till USA, där det också en del fanns antise-

mitism som tog sig uttryck i restriktioner mot judisk invandring: 

 

En av dem som ivrade allra starkast för restriktioner var chefen för utrikesdepartementets >>Sektion för spe-

ciella problem<<, departements rådet Breckinridge Long. Hans inställning  - som han öppet gav uttryck för i 

sina dagböcker – bottnade i en omisskännlig judefientlighet.
109

  

 

De stänga restriktionerna beträffande judars invandring till USA, fick även återverkningar för 

de åtgärder andra länder vidtog, judarna som flydde från Tyskland, efter krigets utbrott, för-

sökte ofta komma till olika länder i Latinamerika exempelvis Chile eller Brasilien, Mexiko, 

och Kuba. Det handlade då i slutändan ofta om ren tur och mutor, om det hela gick vägen. 

Friedländer nämner också att både Chile och Brasilien helt stängde sina dörrar 1940.
110

  

    Friedländer beskriver även att därefter, så såg möjligheterna till flykt ut ur Riket på följande 

sätt: 

 

Tre vägar stod till buds: illegal invandring till Palestina, halvillegal transit via Spanien och Portogal eller via 

Litauen, Sovjetunionen Japan eller Manchukuo, och Shanghai (ett mycket litet antal vid det här laget) till ut-

omeuropeiska destinationer, förfarande med USA och några andra länder på västra halvklotet som det slut-

liga målet.
111

 

 

Friedländer diskuterar också den roll kyrkan och de kristna samfunden spelade beträffande det 

allt större avståndstagandet och uteslutande av judar. Han skriver att de två mest extrema åt-

gärder som vidtogs mot judarna i Riket, efter mitten av september 1941, var introducerandet 

av davidsstjärnan samt deportationer. Detta innebar också att de kristna samfunden tidigare än 

andra delar av samhället nu tvingades ta ställning, då många av offren också var judar som 

konverterat.
112

 

     Hur snabbt den processen kunde gå från visad kristen medkänsla, till avståndstagande visar 

detta: 

 

Den 17 september, två dagar innan förordningen om davidsstjärnan trädde i kraft, skickade Kardinal Theodor 

Innitzer i Wien ut ett herdabrev i vilket han anbefallde att de katolska judarna skulle visas respekt och kärlek; 

dagen därpå återkallades kardinalens budskap, som ersattes med en kortare text från vilken både kärleken och 

respekten hade försvunnit; den tillät bara ariska kristna att delta i kyrkolivet som tidigare.
113
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Ideologin är enligt Friedländer av avgörande betydelse för att det kunde gå så långt som till 

Förintelsen, han begränsar sig dock inte till enbart Tyskland i sin förklaringsmodell. Han för-

söker se hela skeendet satt i ett större sammanhang 

     5 Analys av …om detta må ni berätta… 

 

Här avser jag att analysera Bruchfeld och Levines text i förhållande till det de föregående för-

fattare jag beskrivit och de förklaringsmodeller de lyfter fram. 

     I Förordet till …om detta må ni berätta, så skriver författarna att de hoppas att boken ska 

leda till en ökad kunskap om Förintelsen och en förbättrad undervisning om händelsen. De 

skriver att den kanske också fortsättningsvis ska kunna vara en grund för, diskussioner beträf-

fande sådant som demokrati och etik och moral. De betonar dock också att boken inte är mer 

än en början och att de uppmuntrar alla som vill fortsätta sitt sökande.
114

 

     De fortsätter också sedan att beskriva hur mycket arbete olika människor lagt ner på att 

uppnå en ökad förståelse, för hur detta kunde ske och även upplysa andra människor om För-

intelsen: ” Utan det mödosamma och uthålliga arbete som bedrivits av många historiker värl-

den över för att förstå och beskriva olika aspekter av Förintelsen och dess historia, så hade vi 

inte kunnat skriva den här boken.” 115 

     Dessa inledande ord beskriver minst tre olika syften med boken. För det första, att den av-

ser att upplysa om Förintelsen, men också uppmanar den till fortsatt diskussion och sökande 

kring Förintelsen och för det tredje vill den förbättra undervisningen om händelsen.    Varav 

det sistnämnda också innefattar, de två första syftena, eftersom undervisning består av, eller 

åtminstone så bör den, bestå av både information och diskussion och sökande.  

     Just det sistnämnda ordet sökande, tydliggör också det svåra med att upplysa, eller under-

visa, om en händelse som Förintelsen.  

     Det finns ingen en gång för alla färdig, förklaring till att denna fruktansvärda händelse 

kunde ske, även om det också förhåller sig på det viset, att de övergripande dragen är klar-

lagda, vilket också lyfts fram i inledningen av … om detta må ni berätta. 

 

5.1 Hur förklaras Förintelsen i …om detta må ni berätta… 

 

I bokens bakgrundsbeskrivning konstateras detta:  

 

Det går inte att skilja Nazitysklands historia från den nazistiska >> världsåskådningen << . Förföljelserna och 

Förintelsen följde ur nazismens rasideologi, som gavs ett klart uttryck i Adolf Hitlers bok Mein Kampf. Na-

zisterna gjorde ingen hemlighet av sin i grunden rasistiska människosyn och sin avsky för det demokratiska 

samhället och dess värden.
116
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Här får man veta, att Förintelsen föddes ur nazismens rasbiologi som också förordades i Hit-

lers Mein Kamp. Både Hitler och den rasideologi han förordade, ges alltså stort utrymme, och 

kan också förstås som en ganska uttrycklig förklaring i bokens bakgrundsförklaring.  

Läser man vidare så beskriver så beskriver författarna också, att judar faktiskt levt i Europa 

sedan medeltiden. Författarna beskriver också, att den kristna kyrkan började anklaga judar, 

för att de skulle ha dödat Jesus och även för att de inte såg honom som Messias.  

     De skriver också om återkommande så kallade progromer, under flera århundraden, där 

man misshandlade och dödade judar, men att det hela avtog, efter den franska revolutionen.     

     Sedan följde på 1800-talet, en emancipation för judarnas del, en frigörelse. Sedan uppstod: 

” […] (antisemitism)  som en reaktion på emancipationen.” 
117

  

     Läser man detta, så är det en ganska uttrycklig förklaringsmodell, till vad som skedde och 

varför. Det som en gång var en slags ständig fientlighet mot judar, beskrivs i texten, att sedan 

efter den frigörande 1700- tals, revolutionen ha övergått i en ny slags fientlighet, mot judarna, 

och därmed sägs den moderna, antisemitismen ha uppstått. Sedan beskrivs också att under 

denna tid så började socialdarwinistiska idéer ta sig uttryck i den moderna vetenskapen.
118

 

     Detta är också, en sorts inledande lektion, om vad som hände, men där det faktiskt förut-

sätter att man har en del förkunskaper för att ha riktig behållning av texten. Dessutom, vilket 

kanske är något mer problematiskt, är detta att texten faktiskt verkar ta ställning för att just så 

här såg orsakskedjan ut. Det finns inga, kanske, eller ens förmodligen, beträffande denna be-

skrivna orsakskedja.  

      Visst är det i sig en mycket rimlig beskrivning och den innehåller, så vitt jag kan se alls 

inga avvikelser från vad man anser ha skett genom historien. Däremot så är inte alla forskare 

helt ense om de huvudsakliga orsakerna till Förintelsens uppkomst.  

     I …om detta må ni berätta, så problematiseras dock inte alls detta förhållande, det verkar 

istället som om det skulle finnas någon slags självklar konsensus betträffande hur Förintelsen 

kunde uppstå, i den informativa texten. 

     Bruchfeld och Levine citerar, en del av det som en tysk präst och politiker, Adolf Stoecker, 

skrev 1879. Där han inledningsvis framför detta:  

 

>> Jag tänker ta itu med judefrågan i den kristna kärlekens anda… Jag anser att den moderna judendomen är 

en stor fara för tyskt nationellt liv…[…]
119

  

      

Texten forsätter med att beskriva, hur prästen anser judendomen vara inte bara en skadlig re-

ligion, utan också död i sin kärna och därför borde förbjudas. Det är en antisemitism från kris-

tet håll, med sina rötter i en tid, långt före de båda världskrigen, som här beskrivs. Dessutom 

förstärks åter vikten av antisemitismen som en förklaring till Förintelsen. 

     Det man också kan utläsa är att författarna genom detta val av text, önskar beskriva anti-

semitismens långa historia bakåt, som på ett mycket tydligt sätt också länkas till den framväx-

ande antisemitismen under 30-talet. Eftersom man på samma sida valt att visa bilden av ett 

spel, som tillverkaren också beskrev som ett mycket roligt spel för både barn och vuxna, >>Ju-
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den Raus <<! ” ( Ut med judarna).”
120

 Vidare beskriver man att detta spel introducerades på 

trettiotalet, och att det också beskrevs, som ett väldigt roligt spel.     

Författarna lyfter också fram att spelets hattar, också har lika form, som de hattar judarna 

tvingades att bära under medeltiden.
121

 Åter en återkoppling till den tidigare antisemitismen. 

      Beträffande spelet så är det förstås också frågan om en slags indoktrinering redan från 

tidig ålder, om barn spelade sådana spel så fick de förstås en mycket tydlig bild av judar som 

något dåligt som borde bekämpas och jagas bort. 

     Detta med indoktrinering lyfts också fram på nästkommande sida i boken, där man får se 

en bild på en ung pojke i Hitlerjugend uniform som undervisar en yngre flicka. Texten upply-

ser om att kortet är från en tysk koloni i Polen och att dessa kolonier bildades för att utöka det 

tyska utrymmet i öster.
122

 

     Det som författarna också valt att lyfta fram på denna sida är en text, av ett tal, av Hitler, 

där han uttrycker sina tankar om den ideologiska indoktrinering han själv förespråkar: 

 

>>Denna ungdom, den lär sig ju inte något annat än att tänka och handla tyskt.  

Och när nu denne unge pojke och denna flicka vid tio års ålder kommer in i våra  

organisationer och där ofta för första gången överhuvudtaget får känna frisk 

 luft, kommer de sedan efter fyra år från pionjärerna in i Hitlerjugend,  

och där behåller vi dem ytterligare fyra år (…) och  de blir inte fria mer, 

 inte under hela sitt liv.<<  

 

                        ADOLF HITLER I ETT TAL 2 DECEMBER  1938123 

 

Författarna har på ett tydligt sätt lyft fram den ideologiska propagandan och indoktrinering 

som pågick i det tyska samhället, och som här också utökats till de tyska kolonier, som vid 

denna tid bildades i Polen. 

     Går man vidare i boken så lyfts det också fram en del av bakgrunden med det första 

världskriget och tyskarnas nederlag: 

 

Första världskriget 1914-1918 hade visat världen de industrialiserade samhällenas förmåga att åstadkomma 

massdöd. Många medlemmar av nazistpartiet var krigsveteraner och de hade upplevt katastrofen. Tysklands 

nederlag skylldes på de tyska judarna, skapade en vilja till revansch. Nazisterna sa att det var nödvändigt för 

Tysklands räddning och återfödelse att i praktisk politik införa rasbiologin, eugeniken och antisemitismen.
124

 

 

Här förs det in ganska många begrepp på en gång, som betydelsen av det första världskrigets 

utgång och ett skuldbeläggande av judar som dock inte riktigt förklaras, enbart konstateras. 

Rasbiologin och eugeniken, (idén om att kunna förbättra den mänskliga rasen genom föräd-

ling), samt den rådande antisemitismen sammanförs här, också utan att egentligen alls för-

klara de vidare sammanhangen.  
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Läser man vidare i texten så får man dock veta att allt detta var ett uttryck för, eller en önskan 

om ett rasrent, homogent samhälle. Och att därför så infördes de så kallade Nürnberglagarna 

också 1935:  

  

 Lagarna avsåg judar, men snartutvidgades de till att gälla  >> zigenare, negrer och deras bastarder 

<<. Endast >> medborgare av tyskt eller besläktat blod << åtnjöt fullständiga medborgerliga rättigheter.
125

 

 

På detta sätt lyfts den mycket rasbiologiska och mycket rasistiska synen, som nazisterna hade, 

fram i texten. Detta görs genom att lyfta fram den tidens språkbruk och idéer om exempelvis, 

zigenare, det folkslag vi idag kallar romer, och negrer istället för svarta människor, och deras 

bastarder, det vill säga de människor av blandad härkomst, som i det nazistiska samhället ofta 

ansåg, stå ännu lägre i kurs, än de man ansåg vara mer rasrena. Dock så förklaras inte i texten 

dessa föråldrade och idag, ofta också, nedsättande uttryck.   

     Det förklaras heller inte uttryckligen just på denna sida, att Tyskland tyvärr inte alls var 

ensamma om den här synen, beträffande rasbiologi. Texten beskriver ändå uttryckligt detta,  

beträffande orsakerna till Förintelsen: 

 

Ideologiskt såväl som psykologiskt och teknologiskt lades alla dessa faktorer grunden till Förintelsen. Från 

1933-1945 genomfördes förföljelser och folkmord överallt i Europa: det praktiska resultatet av Hitlers regim 

och dess nazistiska ideologi.
126

 

 

Det är en mycket uttrycklig förklaring, om att det var Hitlers ideologi som låg till grunden för 

att Förintelsen kunde ske. Ideologins betydelse lyfts åter fram. Något längre fram i texten så 

lyfter man också fram, att under tjugotalet så påbörjades också en propaganda utifrån veten-

skapligt håll, för rätten att döda människor som man ej ansåg fullvärdiga, dessa människor 

betecknades som ballastexistenser:  

 

De avsåg vissa grupper av handikappade och utvecklingsstörda. Begreppet >>livsovärdigt människoliv<< 

myntades. Dessa idéer sögs snabbt upp av nazismen, som ville främja det >>friska<< och utplåna det >> sju-

ka<< och >> mindervärdiga<< Judar och >>Zigenare<< sågs som yttre hot mot den tyska >>folkkroppen<< , 

medan mentalt och fysiskt handikappade och andra individer som inte passade in i >> folkgemenskapen<< 

räknades som inre hot som också måste bekämpas.
127

 

 

Utifrån texten så kan man förstå, att detta med rasbiologin inte var något som tyskarna själva 

uppfunnit, men att de anammade den mycket snabbt, och också utvecklade den efter sina egna 

syften. Dessutom också detta att man i Tyskland också genomförde det andra endast pratade 

om, möjligheten att göra; nämligen införandet av denna eugenik, genom bland annat utföra 

massmord på bland andra svårt handikappade och utvecklingsstörda, förutom judar och ro-

mer. 

     Bruchfeld och Levine, beskriver också, att judarna i Tyskland utgjorde endast något mind-

re än en procent av befolkningen, men att tyskarna ändå förföljde och anklagade dem för tagit 

makten och dessutom hotade att undergräva allt som var tyskt. De beskriver att det hela var en 
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process som började i april 1933, med bojkottandet av judiska affärer och att det först inte 

lyckades så bra, det tyska folket var inledningsvis motsträvigt. Nya lagar infördes som be-

gränsade judarnas rättigheter, och man beskriver att i Österrike så gick processen ännu snab-

bare då Tyskland tagit makten.  

      Författarna beskriver också, att i bägge dessa länder fråntogs judiska läkare, samt advoka-

ter lärare och företagsledare, sin möjlighet till försörjning. Också lyfter de fram, att det förhöll 

sig på så vis, att de judiska eleverna tvingades gå i särskilda skolor. De beskriver också att 

några faktiskt försökte emigrera, men att de då också förlorade sina tillgångar.
128

 

     I en mindre textruta så lyfter man också fram och förtydligar detta faktum att Förintelsen 

inte endast var en utrotning av vissa människor, den var också en mycket utstuderad utplund-

ring, där den tyska staten konfiskerade judarnas tillgångar.  

     Det processuella skeendet som beskrivs förstärks också genom en text, skriven av en 

kvinnlig judisk läkare, som i sin dagbok beskriver att hennes före detta anställda som hon 

själv en gång hjälpt till arbete då hon var helt utblottad, nu inte längre låtsades känna igen 

henne på gatan och istället vände sig bort då hon såg henne.
129

 

     Det hela ger en ganska mångsidig bild, av den process som senare också ledde till Förintel-

sen.  

     Beträffande omvärldens reaktioner så beskriver man också detta att först då Hitler kommit 

till makten 1933, så såg omvärlden på det hela med både ett hopp och en ängslan. Nyheterna 

kantades av att den tyska ekonomin såg allt stabilare ut. Det var dock ingen hemlighet skriver 

de, att judar och andra motståndare fick en allt mer försämrad situation. Öppna förödmjukel-

ser av judar kom i dagen: 

 

Men den tyska regimen kallade rapporterna i den utländska pressen om det ökade förtrycket för >>skräck-

propaganda<<. Skulden för rapporteringen lades på judarna i och utanför Tyskland, som anklagades för att ha 

>>förklarat Tyskland krig<<.
130

 

 

Man beskriver också att då den första upprördheten och kritiken sedan lagt sig, så inträdde 

istället på många håll en slags tillvänjning och Hitler lovade fred samtidigt som Tyskland rus-

tade allt mer. Författarna beskriver också att antisemitismen även under 30-talet ökade allt 

mer i den demokratiska världen.
131

 Författarna beskriver också hur de första gettona bildades.                            

     De lyfter även fram i texten, att det under medeltiden var vanligt att judar levde i särskilda 

kvarter, i städerna på 1500-talet kallades de getton får man veta.
132

 

    Man kan åter här se, en slags koppling till den äldre antisemitismen i texten. Det är för öv-

rigt en ganska utförlig beskrivning av de judiska gettona, deportationen av judar och de umbä-

randen judarna fick utstå i dessa getton och koncentrationslägren illustrerande bilder och be-

rättelser från överlevande.  
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En av de otäckare bilder man valt att lyfta fram, är som det beskrivs i texten från ett 

massmord på judiska kvinnor och barn den 14 oktober 1942, då dessa förts från gettot Misocz 

i Ukraina, till en ravin utanför Rovno för att skjutas. Sedan beskrivs också detta: 

 

En liknande händelse i Dubno i Ukraina den 5 oktober 1942 skildrades av Herman Friedrich Gräbe i en för-

klaring under ed efter krigets slut. >>Moennikes och jag gick raka vägen till groparna. Vi blev inte hejdade. 

Nu hörde jag med korta intervall, gevärsskott bakom en jordhög. De människor som stigit av lastbilarna, 

män, kvinnor och barn i alla åldrar, måste på uppmaning av en SS-man som i handen höll en rid-eller hund-

piska, klä av sig nakna och lägga sina kläder, skor ytterkläder och underkläder, på anvisade platser.
133

 

 

Sedan beskrivs det också, att männen noterar, hur dessa människor utan vare sig skrik eller 

gråt klär av sig i olika familjegrupper och tar farväl av varandra, hur en åldrig farmor också 

sjunger för och skojar med sitt tvååriga barnbarn, så han kiknar av skratt. Hur en av de yngre 

kvinnorna pekar på sig själv och säger tjugotre år, då hon går förbi mot gropen och avrätt-

ningen och.
134

  

     Det är en mycket gripande text, men det förs inte någon diskussion om hur människor 

kunde utföra något sådant som att rada upp civila nakna människor och avrätta dem.  

     Det man också lyfter fram är också en del av omvärldens reaktioner och förhållningsätt till 

Nazityskland bland annat beträffande Sverige. Författarna lyfter fram att det fanns olika åsik-

ter om både nazityskland, och hur man borde handla. 

     De beskriver att också för Sverige var det första världskriget en brytpunkt: 

 

Sverige var militärt neutralt men lämnades inte opåverkat. När kriget slutade i  november 1918 var Sverige 

ett förändrat land. År 1917 bröt demokratin igenom och trots att den parlamentariska demokratin mötte mot-

stånd och tvivel var den ett faktum.
135

 

 

Vidare beskriver de att i och med fredsavtalen efter kriget så bildades många nya formellt 

demokratiska stater, i Central- och Östeuropa. Även nationalismen hade framskridit, Europa 

var sedan gammalt en slags mosaik av olika etniska och religiösa grupper. Frågan hur dessa 

nya stater skulle förhålla sig till sina minoriteter blev en central fråga och i Sverige var en 

mycket vanlig uppfattning att en nations etniska och rasmässiga enhet var en betydelsefullt.
136

  

     Det man beskriver är att Tyskland inte alls under denna mellankrigstid var ensam om dessa 

tankegångar som hos nazisterna dock skulle spåra ur så fullständigt. 

     Bruchfeld och Levine lyfter också fram en del om omvärldens förhållningssätt och reaktio-

ner under det andra världskriget, de skriver att Nazitysklands brutala förföljelser av judarna 

var förvirrande för människorna i västdemokratierna, då den humanistiska traditionen kollide-

rade med en påtaglig antisemitism. Trots att många önskade att hjälpa människor i nöd, så 

hölls ändå gränserna stängda av en rädsla för att det skulle komma tusentals judar.
137

 

     De hävdar att då det hösten 1942 kom allt fler rapporter om massmördandet, så ökade 

trycket på att göra något, men i förstone hände mycket lite. Då amerikanerna och Roosevelt 
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till sist bildade organisationen, War Refugee Board bildades för att hjälpa judarna, så proteste-

rade den brittiska regeringen. Många historiker har efteråt sett detta som Roosevelt största 

misslyckande. Försvararna av detta, hävdade dock att ett snabbt slut på kriget var bästa sättet 

att hjälpa judarna.  

     De beskriver också att många ändå menar att de liberala västländernas mycket långsamma 

och svaga reaktioner på Förintelsen också ledde till ett demokratiernas misslyckande.
138

 

I texten lyfter Bruchfeld och Levine också fram betydelsen av omvärldens handlande, eller 

snarare brist på handlande, som en delorsak till att det gick så långt som till en Förintelse.  

     En sak som skiljer den utgåva jag främst studerat, den senast omarbetade från 2010, från 

den ursprungliga från 1998, är det kapitel man lagt till om Sveriges handlande under det andra 

världskriget.
139

 Där beskriver man också inte bara de positiva sidorna av det hela utan lyfter 

också fram det mer problematiska sidorna av detta, exempelvis Sveriges mycket restriktiva 

invandringspolitik, främst under krigets första år. 

 

5.2 Finns i …om detta må ni berätta… några spår av olika förklaringsmodeller till 

Förintelsen? 

   

I Bruchfelds och Levines bok kan man faktisk utläsa några av de olika förklaringsmodellerna, 

jag valt att ha med i denna undersökning, den nazistiska ideologins betydelse lyfts redan tidigt 

i texten fram på ett ganska tydligt sätt. 

    Författarna lyfter fram att det inte går att skilja den nazityska historien, från den nazistiska 

världsåskådningen. Denna världsåskådning, var också en slags ideologi, den nazistiska ideo-

login.  

     Hitler och hans intentioner med boken Mein Kampf, lyfts också fram, och det leder  tan-

karna till det Bauer beskriver angående den intentionalistiska, förklaringsmodellen. Där vik-

ten lagts vid den ideologidrivna diktaturen, men med en förklaring som dessutom också me-

nar att de redan från början hade avsikten att döda alla judar, och där Hitler ges en stor bety-

delse för detta, vilket jag beskriver i kapitlet om de olika förklaringsmodellerna. 

     Även rasbiologin lyfts fram och också den tillhör förstås den nazistiska ideologin, det vill 

säga, de hade införlivat den i sin nazistiska världsåskådning eller ideologi. Antisemitismens 

betydelse lyfts också starkt fram, och det ges också en ganska ingående förklaring bakåt i hi-

storien, där man går ända tillbaka till medeltid och den kristna antisemitismen.  

    Författarna beskriver också att situationen för judar sedan förbättrades efter den franska 

revolutionen. Man lyfter också fram den judiska emancipationen, och beskriver att en ny slags 

antisemitism, uppstod som en reaktion på denna.
140

  

      Riktigt vilken ny form av antisemitism detta skulle kunna vara, det beskriver författarna 

dock inte, men kopplingen tillbaka till den tidigare antisemitismen, påminner om det Bauer 
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beskriver angående en antisemitism med rötter långt tillbaka i tiden. Vilket jag också lyft fram 

i det tidigare i kapitlet om olika förklaringsmodeller till Förintelsen.  

     Bauer spårar antisemitismen ända tillbaka till ett slags judiskt familjegräl, mellan olika 

judiska släkter som kom i denna konflikt då några valde att avskilja sig från den ursprungliga 

judiska tron, och kristendomen sedan utkristalliserade sig. Bauer anser också antisemitismen 

som mycket betydelsefull beträffande Förintelsen.
141

 

     Däremot så påminner, den koppling som författarna Bruchfeld och Levine gör till den ju-

diska emancipationen, mer om det Bauman hävdat, att Förintelsen möjliggjordes först med 

det moderna samhället. Han menar då inte enbart den moderna byråkratin och industrin och 

institutionerna, utan också så beskriver han hur de tidigare hierarkierna i samhället löstes upp, 

i och med modernitetens intåg, som också den judiska emancipationen ju är ett utslag av. Då 

växte också den judiska borgarklassen fram och Bauman menar också, att då olika slags na-

tionalism växte fram, ledde det till en ökad fientlighet mot judarna.
142

  

     Möjligtvis skulle detta som Bruchfeld och Levine lyfter fram angående den judiska eman-

cipationens möjliga bidragande till judisk fientlighet och antisemitism, också kunna härledas 

till den funktionalistiska modellen, som spårar orsakerna till Förintelsen tillbaka just till ar-

tonhundratalets slut.
143

 

       För övrigt så hänvisar Bauman mycket till, den funktionalistiska förklaringsmodellens 

idéer om det moderna samhället och Nazityskland.
144

 

     Nazisternas indoktrinering av sin befolkning, inte minst beträffande barnen, denna indokt-

rinering, som ju är en slags produkt av ideologin, lyfts också fram av Bruchfeld och Levine. 

Eftersom man också bland annat, visar det spel som fanns ”Judenraus” och även hur en ung 

Hitlerjugend undervisar en yngre flicka. Det finns också fler ställen i texten som lyfter fram 

just, propagandan och indoktrineringen. Den framstår därför också som en betydelsefull för-

klaringsfaktor, också för dessa författare till hur något som Förintelsen kunde inträffa vilket ju 

påminner om Friedländers mer ideologiska förklaringsmodell.  

      Betydelsen av det första världskriget, lyfts också fram i texten vilket jag också citerat i 

föregående kapitlet, där det också det beskrivs att många nazister upplevt denna katastrof  och 

också just därför önskade en revansch för detta. De hade också sett det moderna samhällets 

förmåga att kunna massdöda människor.  

     Beträffande detta kan man också se inslag av den funktionalistiska förklaringsmodellen, 

som ju menade att det bl.a. var de ekonomiska och sociala samt politiska kriserna Tyskland 

råkat ut för som ledde till nazismen och i förlängningen Förintelsen. Ideologins betydelse lyfts 

också fram, i texten flera gånger, och vilket jag citerat en del av, i föregående kapitel, där ide-

ologin ordagrant kopplas ihop med den psykologiska faktorn, och teknologi, som enligt texten 

också, ledde till Förintelsen.
145

  

    Texten i om detta må ni berätta… är ofta komprimerad och betydelsebärande på detta sätt 

och författarna förklarar eller förtydligar inte alltid vad de menar. Det man dock kan konsta-

tera är ändå, att åtminstone något om teknologins betydelse lyft fram.  
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Det hela kan föra tankarna till Baumans framhävande, av det moderna teknologiska samhäl-

lets betydelse, men han lyfter också fram byråkratin.  

    Den psykologiska faktorn nämns också kan föra tankarna till Welzer som ju lyfter fram den 

socialpsykologiska betydelsen beträffande alla folkmord.  

     Beträffande indoktrineringen, så förklarar inte texten alls, hur indoktrinering, rent psykolo-

giskt, kan påverka människor och deras normer och värderingar. Något som däremot Welzer 

gör, med sin mer socialpsykologiska förklaringsmodell, till att människor faktiskt kunde delta 

i massmord.  

Boken visar också bilder av massavrättningar, texten lyfter dock fram en åskådares ganska 

neutrala, vittnesskildring av det som skedde, där inga egna reaktioner alls beskrivs. Däremot 

är detaljbeskrivningen, av vissa av de personer och familjer, som den bevittnande ger uttryck 

åt, i sig mycket gripande. Det förstärker också intrycket av det obeskrivliga, i att man kallblo-

digt kunde mörda helt vanliga civila människor, och dessutom i massavrättningar.
146

 Vilket 

jag också citerat i föregående kapitel. 

     Texten i kombination med dess bilder, har därför en tendens att tala direkt till känslor, vil-

ket är en effekt man förmodligen också, önskar uppnå från författarnas sida. Då känslor kan få 

människor att reagera, och leva sig in i texten. Slutligen så lyfts också omvärldens agerande 

eller brist på ett sådant fram, liksom Sveriges neutralitetspolitik och restriktiva invandringspo-

litik. 

5.2.1 Analysen visar 

 

Min analys visar att man faktisk kan se spår av de flesta av de förklaringsmodeller jag valt att 

ha med i min undersökning, som ett slags analysinstrument, beträffande eventuella förklar-

ingar, till Förintelsen i Bruchfeld och Levines bok …om detta må ni berätta.  

Dessa orsaksförklaringar är: 

 

1. Den funktionalistiska         

2. Den intentionalistiska 

3. Den antisemitiska 

4. Den eliminationistiska 

5. Den byråkratiska 

6. Den socialpsykologiska 

7. Den ideologiska 

 

De helt klart tydligaste förklaringsmodeller som utkristalliserat sig, anser jag vara den ideolo-

giska och den antisemitiska, men texten är mångsidig om än komprimerad och tät på många 

ställen och man både behöver kunna läsa mellan raderna, och dessutom ha en del bakgrunds-

kunskap själv, eller någon som förklarar, för att kunna ha riktigt stor behållning av den.  

     Den eliminationistiska antisemitismen, är dock den av de olika orsaksmodellerna, som jag 

inte kan se mer direkta, kopplingar eller antydningar till. Annars kan man se inslag av eller 

tendenser till en beskrivning, av alla de olika orsaksförklaringar jag lyft fram. På ett par stäl-
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len i …om detta må ni berätta…, så verkar också förklaringen till att Förintelsen kunde ske, 

också vara rätt klart uttryckt, där den nazistiska ideologin beskrivs vara det som gav upphov 

till Förintelsen.  

     Texten i boken förklarar ändå inte hur, Förintelsen, kunde ske på ett så ensidigt sätt som 

det  kan se ut om man läser vissa meningar. Boken lyfter också in många olika aspekter som 

omvärldens handlande och ger perspektiv bakåt. Kanske skulle den tjänat något på att ha lite 

mindre säkra uttalanden. Det är dock i pedagogiskt syfte, inte alltid så lätt att göra en sådan 

informativ och övergripande text, som samtidigt diskuterar sitt eget innehåll, i ett trots allt, 

ganska begränsat format. Det är ändå mycket bra, att det finns så pass övergripande och olika 

inslag i boken. Dessutom ger texten som helhet också uttryck för det processuella i det som 

skedde och ledde till Förintelsen. 

      Något som också lyfts fram i denna studie är också att den diskuterar Sveriges förhåll-

ningssätt och agerande under kriget. Omvärldens agerande eller brist på sådant hade också 

betydelse för utvecklingen mot Förintelsen vilket bland andra Friedländer lyfter fram. 

6  Diskussion 

 

Boken …om detta må ni berätta…  är i sina försök till förklaringar av Förintelsen, bredare än 

jag först upplevde den. Samtidigt så är väl också utrymmet begränsat i en bok som detta, och 

Bruchfeld och Levine har säkert fått sålla rätt bra i fråga om vad som ska tas med.  

     Boken lyfter också fram en del om både Sveriges och andra västländers förhållningsätt, 

gentemot Tyskland och beträffande de judiska flyktingarna under kriget. Författarna lyfter 

också fram de mindre positiva sidorna, även hos dessa övriga länder som rädslan för att ta 

emot för många judiska flyktingar, deportationer av judar från de ockuperade länderna, och 

också om både antisemitism och rasbiologi vilket inte alls var endast förekommande hos de 

tyska nazisterna. De lyfter också fram mer positiva saker, som övriga länder trots allt gjorde 

och jag upplever att det beskrivs på ett ganska rättvisande sätt. Den version av boken jag stu-

derat har dessutom lagt till ett helt kapitel om just Sverige, och dess agerande under det andra 

världskriget. 

     Beträffande omvärldens agerande under denna tid, så är det möjligt att mer kunde gjorts 

och på ett bättre sätt, så är det nästan alltid, om man bedömer saker i efterhand.  

    Men det vore en anakronism att bedöma denna tids människor, och deras handlande, helt 

utifrån dagens värderingar, och jag anser att Bruchfeld och Levine faktiskt funnit en sorts ba-

lans beträffande sin framställning av just detta.  

I boken Sverige och Nazityskland: Skuldfrågor och moraldebatt:  skriver bland andra Martin 

Estwall: 
 

När vi närmar oss tiden för den nazistiska utmaningen med grundfrågan >> rätt eller fel<< gör vi det med nutidens uppfatt-

ningar om vad som skulle ha varit ett hedervärt beteende, och vi gör det med stora kunskaper om brott som 

inte hade ägt rum.
147
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Han påpekar också vidare, det fullt riktiga i att historiska skeenden faktiskt är opåverkbara, 

även om bilden av dessa ständigt förändras.
148

  Vidare för han också en mycket intressant 

diskussion om går ut på att det faktiskt är vårt nutida agerande som är det viktiga, inte att 

gömma oss bakom fördömanden över dåtida handlande.
149

  

     Jag tror också att om vi försöker lära av historien istället för att endast förfasa oss över 

olika historiska ogärningar, så är det bra, därför är också forskning om orsakerna till Förintel-

sen viktiga, men också förstås hur vi framställer dem.  

Wibaeus som jag tidigare citerat i min inledning lyfter fram svårigheterna med att undervisa 

om Förintelsen på ett sådant sätt, att eleverna kan förstå vad som kan ha bidragit till att något 

som Förintelsen kunde ske. Hon menar också att det förhåller sig på detta sätt,  trots att lärare 

ofta ägnar tid åt att belysa sådana faktorer som kan ha bidragit. Hon lyfter även fram det som 

en elev uttryckte det hela i hennes undersökning:  

      

Det är fortfarande lite oklart, jag tycker det är en svår fråga
150

  

 

Wibaeus konstaterar vidare, att även om detta är en svår och komplex fråga, som inte heller 

inrymmer några enkla svar, så verkar eleverna dock inte heller uppfatta att läraren tar upp och 

belyser just sådant, som delvis åtminstone kan ha bidragit till att förklara vad som gjorde För-

intelsen möjlig.
151

 

     Det är allvarligt om de lärare som undervisar om Förintelsen, inte riktigt förmår klargöra 

dessa samband, och faktorer som kan ha bidragit till Förintelsen. För på så vis så går eleverna 

också miste om att kunna utveckla någon mer djupgående förståelse av detta historiska ske-

ende.  

     Wibaeus hävdar också att det ofta stöter på motstånd från elevernas sida, med motiveringar 

som att de redan anser sig ha tillräckliga kunskaper på detta område, hon hävdar också: 

 

En förklaring verkar handla om att undervisningen inte förmår fördjupa och utmana elevers befintliga kun-

skaper. Flera elever uttrycker nämligen att de upplever innehållet i undervisning om kunskapsområdet Förin-

telsen som mer eller mindre identiskt från en årskurs till en annan.
152

 

 

Wibaeus menar att detta förstås i sin tur kan bero på att lärare saknar tillräckligt djupa kunska-

per på detta kunskapsområde.  

Dock så menar hon också att tidsbrist oftast är det som leder till att just undervisning om För-

intelsen endera uteblir, eller blir mycket kortfattad på gymnasiet.
153

  

     Vidare så hävdar Wibaeus att kunskapsområdet Förintelsen är ett stort och komplext om-

råde, och som också inrymmer sådant som väcker både existentiella frågor samt även sådant 

som demokratiska grundläggande värden.  

Hon menar också att det krävs en viss mognadsnivå hos eleverna för att sätta sig in i och för-

stå: 
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I ljuset av ett sådant resonemang förefaller det enligt min mening således mycket oklokt att helt välja bort 

undervisning om detta på gymnasiet.
154

 

       

Det är också något jag är benägen att instämma i, eftersom jag också anser att då Förintelsen 

är ett område som inrymmer så mycket, också har verklig potential att utveckla elevers förstå-

else och mognad, om undervisningen också är tillräcklig och fördjupad. 

     I sin bok Historieundervisningens byggstenar 2004, så konstaterar Magnus Hermansson 

Adler, att det inte finns någon, en gång för alla, sanktionerad förklaring, till att Förintelsen 

kunde ske, utan faktiskt flera. Han lyfter också fram detta angående undervisning om Förintel-

sen: 

 

Men under tiden eleverna samtalar och analyserar lär de sig alltså något om Förintelsen. Betoningen kan 

mycket väl ligga på ordet om och om igen, därför att eleverna ju inte läser om Förintelsen en gång under 

skoltiden. Ämnet Förintelsen återkommer förhoppningsvis flera gånger och därigenom vidgas kunskaperna 

om, och fördjupas samtidigt förståelsen av det historiska skeendet.
155

 

 

Vidare så menar han att det hela är en process som inte endast är kumulativ, utan också evolu-

tionistisk, på så vis att nytt tillfogas den tidigare kunskapen, samtidigt som annat faller bort 

eller förändras.
156

 

     Om en sådan process ska kunna fortgå, så är det förstås, då också betydelsefullt att man 

lägger tillräcklig tid på undervisning om Förintelsen också på gymnasiet. 

     Mia Löwengart lyfter i sin studie Bilden av antisemitismen och Förintelsen i Svenska lä-

romedel i historia, detta att trots att det numer finns en påtaglig övertygelse om att det är vik-

tigt att undervisa just om Förintelsen, så är det inte något lätt ämne att om undervisa om: 

 

Förintelsen är en komplex historisk händelse som kräver mycket av den som ska undervisa i ämnet. Grund-

läggande är att läraren har goda sakkunskaper samtidigt som denne måste kunna definiera för sig själv och 

sina elever varför det är viktigt att lära om Förintelsen.
157

 

 

Löwengart lyfter vidare fram att det är lätt att mer klichéartade uttryck som: ”Det får aldrig 

hända igen” och vi får inte glömma ”
158

  

     Det är sant att man då också behöver förklara, en bakgrund och orsakssammanhang, om 

man säger något sådant, även om det i sig kan låta självklart. 

Löwengart, lyfter också fram och diskuterar den antisemitism som finns förankrad i det krist-

na kulturarvet, och beskriver att det är vanligt att man i Sverige förknippar antisemitismen 

med något förgånget, och genuint tyskt. Detta menar hon, är felaktigt, då antisemitism alltid 

förekommit i den västerländska kulturen. Även om antisemitism utgör en del av förklaringen 

till Förintelsen.
159
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Hon hänvisar också till forskaren Henrik Bachner, som menar att fokus på antisemitism som 

sammankopplas specifikt med nazismen, gjort att antisemitismen marginaliserats i vårt sam-

hälle, eftersom man möjligtvis kopplar det till högerextrema grupper.
160

 

     Löwengart lyfter även fram, att Bachner, också beskriver att många kristna och marxistiska 

grupper från slutet av 60-talet kom att sympatisera med den palestinska befrielserörelsen PLO 

och dess tolkningar av sionismen. Löwengart lyfter också fram, att Bachner menar att detta 

kan ha bidragit till att man inte har tagit den arabiska och muslimska antisemitismen på så 

stort allvar.
161

 Löwengart menar också, att det därför är mycket viktigt att i historieundervis-

ningen också undervisa, om både antisemitismens kristna europeiska rötter, och också ta 

ställning mot olika antijudiska föreställningar i elevers omgivning, eftersom allt hat på sikt är 

också är samhällsskadligt.
162

 

     Något som också lyfts fram av Löwengart i hennes studie är, angående en av de båda för-

fattarna till …om detta må ni berätta…, historikern och lärarutbildaren, Paul Levine: 

 

Levine hävdar efter nästan 10 års erfarenhet av att fortbilda både yrkesverksamma lärare och lärarkandidater, 

att lärarnas förförståelse av Förintelsen och vad den har för betydelse för dagens samhälle är otillräcklig. 
163

 

 

Löwengart lyfter också fram detta angående vad Levine gett uttryck för angående det hela, att 

lärare anser tillräcklig tid ofta saknas för undervisning om Förintelsen. Levine själv anser att 

lärare mer aktivt borde ta del av forskning och debatt om Förintelsen samt, att exempelvis mer 

forskning ur arkiv borde införas i undervisningen: 

 

Sammanfattningsvis menar Paul Levine att läraren behöver hjälp att förstå och undervisa om Förintelsens hi-

storia och hågkomst på ett sätt som verkligen förändrar dem själva och deras elever. Det handlar alltså om att 

förmedla både kognitiva och socioemotiva kunskaper för att eleven ska utveckla ett aktivt förhållningssätt 

och i framtiden ta avstånd från främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.
164

 

 

Det kan man hålla med om, det väsenliga måste vara att undervisningen om Förintelsen fak-

tiskt kan leda till en fördjupad, såväl intellektuell som känslomässig förståelse.   

relaterar man sedan det hela till vad som lyfts fram i den text jag undersökt i…om detta må ni 

berätta…, så förstår man också att det är av ganska stor vikt vilka förklaringar som egentligen 

ges i en sådan text, beträffande eventuella orsaker till varför Förintelsen kunde inträffa.      

     Ytterst så bör också vår historiesyn, och de texter vi använder med syfte för historiskt lä-

rande också alltid diskuteras och analyseras. 

     Mattias Hallin Veres, vars studie jag också redan beskrivit en del om beträffande tidigare 

forskning,  lyfter i slutet av sin studie fram en mycket intressant frågeställning” Skall målet 

med historia vara studier i en objektiv vetenskap eller skall det vara att bygga en värde-

grund?”
165

  

     Frågan är relevant och mycket intressant och precis som Hallin Veres också säger, är den 
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lämplig för vidare studier.
166

 Detta eftersom en text som exempelvis …om detta må ni be-

rätta…, alltid balanserar mellan det informativa och normativa; samtidigt som det är så att 

historieundervisning i sig, också bör innehålla reflektion, och medvetenhet om sådant som 

historiens mer tidsbundna aspekter. 

  För att gå vidare till två andra författare av en studie som behandlar bland annat boken om 

…detta må ni berätta..., Miran Zuljevic och Julia Gotthard,  och deras studie En förintelse 

sedd ovanifrån, som jag också lyft fram, i beträffande tidigare forskning.  

     De lyfter också fram detta, att det är mycket detaljer kring vad nazisterna gjorde, men där-

emot inte så mycket beskrivet om varför eller hur.
167

  

    Det är något, jag också instämmer i, och jag har också beskrivit att texten är komprimerad, 

på sina ställen, man måste närläsa den för att alls få syn på vissa förklaringar. Boken skulle 

vunnit på, att mer uttryckligt förklarat vissa begrepp som exempelvis ideologi och dess påver-

kan, på människor mer tydligt. 

    Boken, lyfter fram den kristna antisemitismens, gamla rötter i vårt samhälle. Det är bra att 

medvetande göra sådant, men vi får inte glömma problemen i vår nutid.  

För precis som Estvall hävdar, i boken Sverige och Nazityskland, så är det förstås vårt nutida 

agerande, som är det verkligt väsentliga och inte endast gömma oss bakom förfasanden över 

det förgångna.         

Det förhåller sig också på så vis som Löwengart hävdar, att det är mycket viktigt att undervisa 

om både antisemitismens europeiska rötter men också att problematisera de antijudiska före-

ställningar som finns i elevers omgivning. Rasism och antisemitism är alltid allvarligt oavsett 

vilket håll de kommer från. Jag är övertygad om att man genom att inte vända bort blicken, 

från dessa problem, i dagens skola och samhälle, utan istället vågar lyfta dessa problem också 

i undervisningen. Då kan man komma längre med en ökad förståelse och respekt mellan alla 

människor.  

     Alla former av diskriminerande och stigmatiserande av olika grupper av människor, är 

alltid mycket skadligt och bör motverkas. 

     Hur farlig det kan vara, om vi börjar se på några av oss, som de andra, det har onekligen 

Förintelsen påvisat.  

     Min uppgift i denna studie har varit att försöka få ett bättre perspektiv, på, hur beskriv-

ningen av orsakerna till Förintelsens ser ut i texten …om detta må ni berätta…. Det anser jag 

också att jag uppnått, med den ödmjukheten och respekten för att jag naturligtvis har tolkat 

texten utifrån just min förförståelse.  
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6.1 Sammanfattning 

 

I min studie så har jag begränsat mig till att studera olika förklaringar till Förintelsen, som kan 

skönjas i Bruchfelds och Levines bok, …om detta må ni berätta…,   som ju har som syfte att 

upplysa om Förintelsen. Detta har jag ställt i förhållande till vad de olika författarna Zygmunt 

Bauman, Yehuda Bauer, Harald Welzer, och Saul Friedländer kommit fram till den litteratur 

jag valt, att jämföra min, primärtext med, angående detta.  

     Det jag slutligen kommit fram till är att det ideologiska och dess betydelse beträffande 

Förintelsen starkt betonas i boken, om än inte alltid med en så konkret och utförlig förklaring. 

På ett par ställen uttrycks ideologins betydelse för Förintelsens uppkomst ända rätt klart. Där-

efter kommer antisemitismens betydelse som ofta betonas ur ett långt perspektiv bakåt.         

Läser man texten mer ingående så finns inslag av de flesta förklaringsmodellerna, om än inte 

så explicit uttalade. Framställningen av Förintelsen och de troliga orsakerna till denna, är ny-

anserad, om än oftast inte så uttryckligt förklarade.      

     Boken …om detta må ni berätta… är ett redskap för att undervisa om Förintelsen som ger 

en nyanserad, men komprimerad beskrivning, om dessa händelser. Det är inte en bok som, 

endast bör sättas i händerna på eleverna, som någon ersättning, för annan undervisning.     

     Boken är dock ett bra redskap att lyfta fram och diskutera, de olika aspekter som kan ha 

bidragit till Förintelsen bl.a. omvärldens agerande, olika socialpsykologiska faktorer, och an-

tisemitism samt ideologi.. Något som jag funnit mycket intressant är det som Wibaeus och 

Löwengart båda berör i sina studier, svårigheterna men också det mycket betydelsefulla med 

att faktiskt undervisa om Förintelsen. Slutligen det har varit en både intressant och krävande 

uppgift att göra denna analys, och man finner mycket som är intressant och värt att studera. 
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