
 
 

 
Linköpings universitet 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mattias Hallin Veres 
 

”Att bruka det förflutna i nuets tjänst” 
– en historiedidaktisk analys av Forum för levande historias användning 

av det historiska folkmordet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Mats Sjöberg 
LIU-LÄR-L-EX--10/128--SE Institutionen för  
  Beteendevetenskap och lärande 



 
 

2 

  
 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
2010-11-12 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  

Svenska/Swedish 
  

 
 Examensarbete 
 

 
LIU-LÄR-L-EX--10/128--SE 

 

Titel  
”Att bruka det förflutna i nuets tjänst” – en historiedidaktisk analys av Forum för levande historias 
användning av det historiska folkmordet 
 
Title  
“Using the past in service of the present” – a history didactic analysis of The living history forum´s use 
of the historic genocide 
 
Författare  
Mattias Hallin Veres 
 
 

 

Sammanfattning  
I denna uppsats behandlas den statliga myndigheten Forum för levande historia. Grunden i denna 
studie utgörs av en kartläggning av myndighetens verksamhet, så som den går att studera i form av 
material publicerat på Forum för levande historias hemsida. Utifrån exemplet ”det historiska 
folkmordet” används en rad historiedidaktiska teorier för att svara på frågor som berör Forum för 
levande historias historieanvändning. Med hjälp av en historiedidaktisk granskning av hur 
myndigheten behandlar det historiska folkmordet diskuteras förhållandet mellan den 
historieskrivning som bedrivs och Forum för levande historias uppdrag och verksamhet i nutid. 
Studien slår fast att Forum för levande historia ofrånkomligen bedriver en historieförmedling som 
färgats av det sammanhang som den bedrivs i. Detta manifesteras bland annat i den moraliska och 
politiska historieförmedling som lyser igenom i texterna om folkmord. 
 
 
 

 

Nyckelord  
Forum för levande historia, historiedidaktik, folkmord, historiesyn, historieförmedling, historiebruk 
 

 



 
 

3 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning................................................................................................................ 5 

1.1 Syfte och frågeställningar............................................................................... 6 

1.2 Begreppsdefinition och avgränsningar .......................................................... 6 

2. Bakgrund ............................................................................................................... 8 

2.1 Om detta må ni berätta................................................................................... 8 

2.2 Vägen mot en myndighet................................................................................. 9 

2.3 Nuvarande uppdrag och verksamhet.............................................................. 9 

2.4  Kritik och motgångar..................................................................................... 10 

3. Tidigare forskning ................................................................................................. 12 

3.1 Historiedidaktiken .......................................................................................... 12 

3.2 Studier av läromedel....................................................................................... 13 

3.3 Historiemedvetandets intåg ............................................................................ 14 

4. Teoretisk ansats ..................................................................................................... 15 

4.1 Vad? –Att kartlägga historieförmedling......................................................... 15 

4.2 Hur? –Det svårfångade historiemedvetandet................................................. 15 

4.3 Varför? -Historiebruket.................................................................................. 16 

5. Metod och material................................................................................................ 18 

5.1 Valda texter..................................................................................................... 18 

5.2 Levande historia som källa............................................................................. 19 

5.3 Bearbetning av texten ..................................................................................... 20 

5.4 Tolkningar ...................................................................................................... 20 

6. Resultat.................................................................................................................. 22 

6.1 Begreppet folkmord ........................................................................................ 22 

6.2 Det historiska folkmordets rötter.................................................................... 24 

6.3 Anfal: folkmordet i Irak .................................................................................. 26 

6.4 Armenien......................................................................................................... 27 

6.5 Sovjet .............................................................................................................. 29 

6.6 Rwanda & Zimbabwe ..................................................................................... 30 

6.7 Lättläst ............................................................................................................ 31 



 
 

4 

7. Avslutande diskussion........................................................................................... 34 

7.1 Folkmordet enligt Forum för levande historia ............................................... 34 

7.2 Moraliskt historiebruk? .................................................................................. 35 

7.3 Politiska motiv? .............................................................................................. 36 

7.4  Slutsatser ....................................................................................................... 38 

8. Källförteckning...................................................................................................... 40  

8.1 Artiklar............................................................................................................ 40 

8.2  Litteratur........................................................................................................ 40 

8.3 Internet............................................................................................................ 41 

8.4 Riksdagstryck.................................................................................................. 42 

8.5 Övriga källor .................................................................................................. 42 



 
 

5 

1. Inledning 

 
 
 

För att förstå dagens situation är det viktigt att känna till historien. Och 
genom att ta hjälp av historien skapar Forum för levande historia 
kunskaper om samtiden.1 

 
 
Ovanstående text är det första som möter den som besöker den statliga myndigheten Forum 

för levande historias hemsida. Forum för levande historia har på uppdrag av regeringen i syfte 

att ”behandla frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt 

i Förintelsen”. Myndigheten har även som övergripande mål att ”stärka och öka 

medvetenheten om alla människors lika värde”.2 Forum för levande historia, eller ”Forum” 

som jag huvudsakligen kommer att benämna det i uppsatsen, är en fortsättning på projektet 

och boken, ”Om detta må ni berätta” som på dåvarande statsminister Göran Perssons initiativ 

gavs ut i slutet av 1990-talet. Boken behandlar förintelsen och delas främst ut till 

skolungdomar. Som en fortsättning på detta projekt tillsatte regeringen år 2000 en kommitté 

vars arbete resulterade i det officiella bildandet av Forum för levande historia år 2003. I den 

utredning som föregick bildandet av den nya myndigheten konkretiserades forumets mål och 

framtida arbetssätt, vilka i all ytlighet berörs ovan.  

 

I det inledande citatet uttrycks framförallt en teori om vårt samtida samhälles relation till 

historien. Denna teori är inte på något vis unik, den går helt enkelt ut på att nutid och dåtid hör 

ihop, och att studier av dåtiden kan ge en ökad förståelse för nutiden. Detta resonemang är 

inte särskilt kontroversiellt, och inte heller problematiskt att utgå ifrån vid till exempel 

historieundervisning i skolan. Ställs däremot frågan om vad som i det inledande citatet avses 

med ordet ”historien” uppstår en rad nya frågor som ställer mitt ovanstående resonemang i ett 

helt nytt ljus. Frågor om vilken historia som avses, vems historia som framställs, om hur 

historien förmedlas, vad som skalls tas upp och varför. Dessa frågor behöver få svar för att det 

ska bli tydligt vilken förståelse för samtiden som egentligen skall uppnås. Det är med 

utgångspunkt i denna problematik jag skriver denna uppsats och det är Forum för levande 

historias förmedling av historien som utgör fokus för min undersökning.  

 

                                                 
1 www.levandehistoria.se (22/2 2010, kl 11:13) 
2 SOU 2001:5, s. 27f (Direktiv för forumets arbete) 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att ur ett historiedidaktiskt perspektiv analysera 

det material som den statliga myndigheten Forum för levande historia publicerar på sin 

hemsida. Detta avser jag göra i ett försök att genom studier av Forums texter kring folkmord 

söka förståelse för det syfte och sammanhang som dessa texter uppkommit i, samt diskutera 

betydelsen av den historiesyn som texterna kan sägas stå för. På ett mer konkret plan vill jag 

således analysera Forum för levande historias användning av det historiska folkmordet i ljuset 

av de historiedidaktiska teorier jag presenterar och mot bakgrund av det syfte de tillkommit i. 

 

• Hur förklaras och förstås det historiska folkmordet i Forum för levande historias 

texter? 

• Hur kan Forum för levande historias sammanhängande historiesyn definieras? 

• Går det med hjälp av använd teori att urskönja några syften med Forum för levande 

historias historiesyn som inte formuleras i dess verksamhetsbeskrivning? 

 

1.2 Begreppsdefinition och avgränsningar 

Med historiesyn menas i avsnittet ovan, och genomgående i denna uppsats, en 

sammanslagning av de teoretiska begreppen historieförmedling, historiemedvetande och 

historiebruk. Formuleringen ”det historiska folkmordet” syftar till att klargöra att uppsatsen 

behandlar framställningen av just folkmordet i historien. Jag utgår därför, på samma sätt som 

Forum för levande historia, ifrån att det under begreppet folkmord går att sortera in ett flertal 

historiska händelser. 

 

Jag har valt att begränsa denna uppsats till att behandla det historiska material som på Forum 

för levande historias hemsida faller under kategorin, eller ämnesområdet, folkmord. Denna 

avgränsning i materialet har två orsaker. Dels tillåter inte den tidsperiod under vilken denna 

uppsats skrivs att jag undersöker allt material som Forum publicerat, en sådan genomgång 

skulle troligtvis också innebära många upprepade slutsatser, och dels för att det inte är fråga 

om att genom studier av olika ämnesområden göra jämförelser i framställningen av dessa. 

Detta hade säkerligen varit intressant att göra, exempelvis en jämförelse av förklaringarna 

kring historiska orsakssamband i texterna som rör Nazityskland och Sovjetunionen, men en 

sådan ingång skulle inte på samma sätt belysa de historiedidaktiska frågeställningarna som jag 

är ute efter att besvara. Det skulle istället bli en fråga om ren verifiering eller falsifiering av 

historieskrivningen för att avgöra vilken av framställningarna som är mest korrekt.  
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Mitt val att just använda texterna som berör folkmord i historien har den enkla förklaringen att 

detta är ett omtvistat område. Det råder många diskussioner kring klassificering av olika 

händelser som folkmord, inte minst i skrivande stund då händelserna 1915 i nuvarande 

Turkiet under stor uppståndelse klassificerats som folkmord av den svenska riksdagen. 

Sådana ömma beröringspunkter gör ämnesområdet intressant för min uppsats, framför allt då 

de ska behandlas av en historieskrivande statlig myndighet. 
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2. Bakgrund 

Att förstå bakgrunden till och framväxten av Forum för levande historia, samt den debatt som 

pågått och fortfarande pågår kring projektet, är av stor vikt i denna uppsats. Jag har i detta 

avsnitt gjort en sammanställning av några av de centrala händelserna i forums historia.  

 

2.1 Om detta må ni berätta 

Bakgrunden till grundandet av myndigheten Forum för levande historia kan härröras från en 

undersökning gjord av Centrum för invandringsforskning (CEIFO) år 1997. Undersökningen 

var delvis en kartläggning av elevers upplevelser av rasistiskt våld och hot om våld, samt 

attityder till och inställningar kring främlingsfientlighet. I CEIFOs rapport slogs bland annat 

fast att endast 66% av de tillfrågade skoleleverna var helt säkra på att förintelsen någonsin ägt 

rum.3 Rapportens tillförlitlighet har senare ifrågasatts, bland annat på grund av hur frågorna i 

undersökningen ställts, men resultatet av rapporten blev vid tiden för dess publikation föremål 

för stor debatt. När dåvarande statsminister Göran Persson under riksdagens partiledardebatt 

innan sommaruppehållet 1997 förväntades tala om budgeten, framförde han istället en 

handlingsplan för arbetet med frågor om stärkandet av demokratin och vikten av 

informationsspridning om förintelsen.4 Den efterföljande tiden organiserades en projektgrupp 

som under riksdagen skulle arbeta med de frågor som Göran Persson med flera presenterat. 

En mer konkret handlingsplan antogs i början av hösten samma år och i början av året 1998 

hade arbetet resulterat i dels skapandet av webbsidan levandehistoria.se, men också i boken 

Om detta må ni berätta.5 Boken och webbsidans syfte var ett och samma; att informera om 

förintelsen och berätta om denna utifrån den enskilda individens perspektiv. Målgrupperna för 

de två projekten var dock något skilda, boken delades ut till familjer med barn i grundskolan 

medan webbsidan sades ha som mål att bemöta den växande grupp av internetanvändare som 

i allt större grad tvivlade på förintelsens existens.6 Levande historias inriktning på 

skolungdomar innefattade även utskick av allmänpedagogiskt material och filmer med 

anknytning till förintelsen till skolor i hela landet. Mer specifikt rörde det sig om tretton 

utvalda filmer samt en ”tipsbok” som skulle ge läraren vägledning i material och fakta om 

förintelsen.     

                                                 
3 SOU 2001:5, s. 33f 
4 Karlsson, Klas-Göran. Föreläsning: Historiedidaktikens grunder, Sal 4, Historiska Institutionen i Lund: 2010-
03-12 
5 Bruchfeld, Stéphane & Levine, Paul A Om detta må ni berätta: En bok om förintelsen i Europa 1933-1945, 
Stockholm:1998 (Senaste upplagan 2009) 
6 SOU 2001:5, s. 36 
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2.2 Vägen mot en myndighet 

Parallellt med den kampanj som beskrivs ovan arbetade även en kommitté med syfte att 

utvärdera och för framtiden planlägga forumets arbete. Kommittén tillsattes på uppdrag av 

regeringen, vilken via chefen för kulturdepartementet efterfrågade en utredning kring det 

fortsatta arbetet med Levande historia. Resultatet av denna utredning var ett förslag om ett 

inrättande av en permanent myndighet, Forum för levande historia, och motivet till detta var 

de positiva erfarenheterna som utredningen upplevt av det tidigare arbetet.7 Kommittén 

identifierade en problematik, som kan sägas sammanfattas med att ”Den svenska demokratin 

är stark men de demokratiska värdena måste hela tiden ges ny näring. Det krävs många 

insatser för att nå dit”8. Utifrån denna tes föreslog kommittén skapandet av en myndighet, 

med center i Stockholm och kontor i Malmö, Göteborg och Umeå. Att strukturera arbetet 

under formen av en myndighet med en verksamhet som styrs och finansieras av regeringen 

motiverades av kommittén med att insikten i verksamheten, öppenheten, på så vis blir större.9 

I december 2001 beslutade riksdagen att bilda myndigheten Forum för levande historia, och 

dryga två år senare, sommaren 2003, inrättades myndigheten officiellt. Det dokument som då 

styrde forumets verksamhet var SFS nr: 2002:795. I detta dokument berättas att myndighetens 

verksamhet bland annat skall  

 
…vara ett nationellt forum med uppdrag att främja arbete med demokrati, 
tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet 
skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt verka 
för alla människors lika värde.10 

 

Verksamheten skulle enligt förordningen också, med ovanstående övergripande målsättningar 

i åtanke, verka för att nå så stor geografisk spridning som möjligt, att upprätthålla en nationell 

minnesdag för förintelsens offer samt inrätta och dela ut ett pris för ”humanitära och 

demokratifrämjande insatser”.11  

 

2.3 Nuvarande uppdrag och verksamhet 

Den verksamhet som inleddes i början av 2000-talet, och vars syfte var att bedriva 

demokratifrämjande informationsspridning med utgångspunkt i förintelsen, har sedermera 

                                                 
7 SOU 2001:5, s. 7 
8 SOU 2001:5, s. 7 
9 SOU 2001:5, s. 147ff 
10 SFS nr: 2002:795, s. 1 
11 SFS nr: 2002:795, s. 1 
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breddats. I regleringsbrevet för Forum för levande historias verksamhet från 2004 förklaras att 

då myndighetens syfte är att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, 

bör ämnesområdet även innefatta andra historiska händelser jämte förintelsen. Således slås det 

fast att ytterligare områden så som ”brott mot mänskligheten”, ”folkmord” och ”intolerans” 

skall utgöra egna arbetsområden.12 Med en proposition framlagd år 2007, efter 

regeringsskiftet, bestäms också att forumet skall ha som särskilt uppdrag att informera om 

”kommunismens brott mot mänskligheten”. Beslut fattas i enlighet med propositionen.13 

 
Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som 
ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med 
utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att 
informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. 
Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för 
alla människors lika värde.14   

 
2.4 Kritik och motgångar 

Jag berörde inledningsvis kritiken mot den undersökning av CEIFO som lite slarvigt kan 

sägas ligga till grund för hela Forum för levande historias uppkomst. Detta är inte den enda 

kritik eller debatt som mött och omgärdat myndighetens verksamhet. I ett upprop i april 2008 

fördömer ca 250 historiker samt andra akademiker och forskare Forum för levande historia. 

Anklagelserna riktas mot den roll som forumet har som historieförmedlare. Problemet ligger, 

menade de som skrivit under uppropet, i att staten går in i skolans historieundervisning och 

bedriver vad de kallar ”kampanjhistoria”. Historieundervisningen får inte vara ideologiskt 

styrd, och framför allt inte om den styrs från staten. Förutom detta menar också akademikerna 

att förtroendet för de forskare vars arbete vanligtvis ligger till grund för det som undervisas i 

skolan ignoreras.15 Även innehållet i Forums kampanjer ifrågasätts. Yvonne Hirdman, 

professor i historia, skrev i samband med uppropet att: 

 
Historieundervisningen ska inte dirigeras på det här sättet av staten utan det 
ska skötas på skolorna. På det sättet är satsningen onödig. Och det är en 
onödighet som väcker frågor. Vilka andra folkmord och bestialiteter i 
mänsklighetens historia står på tur? Kolonialismens brutala framfart? 
Britternas folkmord i Indien?16 

 

                                                 
12 Levandehistoria.se: Verksamhetsplan 2004, s. 1-6 
13 Regeringsbeslut 111:40, efter prop 2006/07:1 
14 SFS  2008:1400 
15 Artikel, Svenska dagbladet: Historia slagfält för ideologiska regeringskampanjer  Publ. 2 april 2008, 13.58.  
16 ibid 
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Bland dem som skrev under återfanns ett stort antal vänsterpolitiskt orienterade forskare, vars 

kritik även riktades mot forums sätt att jämställa kommunismen med nazismen i sin retorik 

kring massmord och intolerans. På detta svarade skolminister Jan björklund att forums arbete 

är nödvändigt då skolans historieundervisning inte tidigare hållit måttet, och vad gällde 

kritiken mot urvalet sa björklund följande: 

 
Men jag ser ju bland undertecknarna flera aktiva kommunister och det är ju 
märkligt att de reagerar just när uppdraget också utvidgas till 
kommunismens massmord. Ingen har protesterat så länge det handlat om 
nazismen.17 

 
En liknande debatt blossade upp efter att Forum för levande historia år 2009 invigt en 

utställning om Pol Pot och Röda Khmererna, kallad ”Middag med Pol Pot”. Utställningen 

utgick ifrån en beskrivning av hur fyra svenskar reste i Kambodja under det sena sjuttiotalet 

och deras positiva omnämnanden av den då nyblivna regimen där. Utställningen varvade 

resenärernas positiva uttalanden med fakta om det folkmord som pågick och bilder av lidande 

människor. En av de fyra svenskarna på besök var Jan Myrdal. Myrdal bemöter utställningens 

påståenden i en lång artikel där han förklarar att Forum gör en felaktig och vilseledande 

framställning av händelserna. Framförallt kritiserar Myrdal den förenkling av händelserna 

som han anser att Forum gör sig skyldiga till.18 Kritik har även riktats mot utställningen från 

annat håll, där den bland annat kallats efterklok och kränkande mot Myrdal och de andra tre 

svenskarna.19 

 
 
 
 

                                                 
17 ibid 
18 Artikel, Myrdal, Jan: Därför har jag rätt om Pol Pot och Levande historia fel. Publ. På www.newsmill.se 
2009-09-07 
19 Se ex. Dagens nyheter: recension av ”Levande historia” Middag med pol Pot Publ. 2009-09-14 
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3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag kommer att använda mig av utgörs främst av studier kring 

begreppen historiebruk och historiemanifestation i olika delar av undervisningskontexten. 

Historiedidaktiken som fenomen är relativt nytt, varför det inte finns några självklara 

definitioner av begrepp och teorier. Således kommer min begreppsapparat och mitt teoretiska 

tillvägagångssätt både sakna direkt motsvarighet i den tidigare forskningen, men även vara 

kraftigt inspirerad av den. Jag kommer även att kort redovisa för det historiedidaktiska fältets 

uppkomst och rötter. 

 
3.1 Historiedidaktiken 

Det historiedidaktiska forskningsområdet är relativt nyligen formulerat och definierat. 

Historikern Klas-Göran Karlsson beskriver historiedidaktiken som läran om hur människan 

”åberopar och gör bruk av den historiska dimensionen olika ofta i olika tider och rum, i skilda 

samhällen och kulturer”20. Den historiska forskningen, menar Karlsson, har i Sverige 

behandlat historien som ett dött händelseförlopp; något som studerats i syfte att kartlägga och 

beskriva ursprung. Denna inställning blev problematisk under de sista decennierna av 1900-

talet på grund av att historieämnet blev allt svårare att motivera då det enligt många inte hade 

något med ”nuet” eller framtiden att göra. Det paradigmskifte inom den humanistiska 

forskningen som Karlsson beskriver och som inträffade under slutet av 1900-talet byggde på 

en diskussion om nödvändigheten med diciplinöverstigande forskning samt krav på 

tillämpbarhet i de humanistiska ämnena.21 Jakten på ett väldefinierat historiedidaktiskt 

vetenskapsfält har även motiverats med behovet av att kunna utvidga svaret på frågan om 

varför vi skall studera historien. Många historiker, bland annat Karlsson själv, har ifrågasatt 

just skolundervisningen i historia. Inte dess vara som skolämne, utan dess innehåll och syfte. 

Lennart Behrendtz, historiker vid högskolan i Karstad, har formulerat tretton argument för 

varför historia är viktigt. Dessa skall ses som motvikt till den syn på historia som ett ”dött 

händelseförlopp” som Karlsson också ifrågasatt. Bland Behrendtzs argument kan lyftas fram 

vikten av historiestudier för att skapa förståelse för nuet och nuets mångfald, för att skapa 

                                                 
20 Karlsson, Klas-Göran ”Historiedidaktikens teori” i Historien är nu, en introduktion till historiedidaktiken Red: 
Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander Lund: 2004, s. 22 
21 Karlsson, 2004, s. 23-27 
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identiteter, för att motverka fördomar, för att utveckla vår fantasi samt för att ge underlag åt 

våra existentiella funderingar.22 

 
 
3.2 Studier av läromedel 

Med mer uppenbart intresse för denna studie kan forskning kring historiesyn och 

historiemedvetande i läromedel nämnas. Sådan forskning har bedrivits av exempelvis 

historikern Niklas Ammert. I hans avhandling från 2008, De osamtidigas samtidighet: 

Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år, undersöks 

historieförmedlingen i läroböcker i historia under 1900-talet. I Ammerts problemformulering 

ställs frågor som, inte helt olikt mina egna, syftar till att förstå hur läromedlet beskriver 

historiska samband, hur böckerna förhåller sig till eleven samt hur historieförmedlingen 

förhåller sig till olika värdefrågor. Avhandlingen fokuserar övergripande på att undersöka 

dessa frågor över tid.23 Resultaten av undersökningen är många, men bland några av dem jag 

finner mest intressanta finns Ammerts slutsats kring hur samtidens värderingar lyser igenom i 

historieskrivningen. Exempel på detta ges bland annat då historieböckernas olika förklaringar 

till kriget som företeelse lyfts fram och jämförs över tid. Vad gäller skillnader i 

framställningen av historien över tid kan kort nämnas att Ammert identifierar tre 

huvudsakliga perioder. Under den första, fram till 1960, skrivs och förklaras historien 

genetiskt/kronologiskt. Mellan 1960 och 1980 blir historieskrivningen genealogisk, det vill 

säga att den utgår ifrån nutiden. Historieskrivningen efter 1980 fram till dagens dato drar 

kopplingar mellan historien och nutid, men inte på samma framträdande vis som under 

föregående period.24 

 

Historikern Janne Holmén för i sin avhandling Den politiska läroboken ett resonemang kring 

liknande frågor. Då det i hans fall handlar om att jämföra kallakrigstidens läroböckers syn på 

USA och Sovjetunionen, menar Holmén att det inte får bli en fråga om att jämföra de olika 

böckernas historiska riktighet. Inte heller får det bli en fråga om att räkna böckernas positiva 

och negativa omnämnande av länderna, då sådana kan tolkas mycket olika beroende på 

                                                 
22 Behrendtz, Lennart ”Några centrala begrepp i historieämnet i ljuset av frågan `varför historia´” i 
Historiedidaktik i Norden 4 Red:Ahonen, Gruvberger mfl. - Nordisk konferens om historiedidaktik, Kalmar: 
1990, s. 107-113 
23 Ammert, Niklas De osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra 
år, Lund: 2008, s. 19f 
24 Ammert, 2008, s. 207-218 
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läsare.25 Min studie har inte samma komparativa ansats som Holméns, men det finns i hans 

metodologiska resonemang en del att hämta även för min studie. Likt Ammert gör även 

Holmén en poäng av att undersöka läroböckernas förändring i historisk skildring över tid. 

Synen på USA och Sovjetunionen i läroböcker från de olika nordiska länderna ses i samband 

med de olika utrikespolitiska vägvalen som dessa länder gjorde under kalla kriget.26 Därmed 

finns det en klar förförståelse hos Holmén rörande kopplingen mellan nutid och 

historieuppfattning. Avhandlingens stora slutsats är mycket riktigt också att det finns en direkt 

koppling mellan statens utrikespolitiska hållning under kalla kriget och innehållet i 

läroböckerna, även om detta fenomen ses som starkare i de finska exemplen än i de norska 

eller svenska. Holmén visar på så vis att läroboken kan vara en god mätare av det politiska 

klimatet i ett land.27   

 

3.3 Historiemedvetandets intåg 

Det finns ett antal begrepp som är viktiga i den historiedidaktiska diskursen. Dessa begrepp 

syftar till att beskriva och förklara de abstrakta funktioner som historien har i för människan 

som individ och grupp. Ett av dessa begrepp, som kanske är det mest centrala, är 

historiemedvetandet. Detta begrepp kommer jag att återkomma till flera gånger i min uppsats, 

men jag har redan här valt att lyfta fram exempel på hur forskningen kring detta begrepp har 

sett ut. Den finske historikern Arja Pilli har gjort en utredning kring vad historiemedvetandet 

bör innebära samt hur detta begrepp kan ses i förhållande till den orienterande uppgift som 

historieämnet skall ha i skolan. Historiemedvetandet, menar Pilli, är en existentiell 

referensram som alla måste förhålla sig till. Med detta menas att samtliga individer gör 

reflektioner kring, och betraktelser i, sin egen tillvaro. Med hjälp av historiemedvetandet 

kopplas dessa reflektioner och betraktelser ihop i ett tidsperspektiv. Pilli menar att 

skolundervisningen i historia måste utgå ifrån och tala till elevernas historiemedvetande samt 

ge ett teoretiskt komplement till elevernas historiska referensram.28 Vidare, vad gäller 

forskning kring historiemedvetande, kan Bernard Eric Jensen och Jan Thavenius nämnas. 

Dessa historiker och deras syn på historiedidaktiken kommer att behandlas senare i uppsatsen.  

 

                                                 
25 Holmén, Janne Den politiska läroboken, Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska 
läroböcker under Kalla kriget Stockholm: 2006, s, 41 
26 Holmén, 2006, s. 12 
27 Holmén, 2006, s. 331-336 
28 Pilli, Arja ”Historiemedvetande – Tänkandets egenskap och skolans och samhällets produkt” i 
Historiedidaktik i Norden 4 Red:Ahonen, Gruvberger mfl. - Nordisk konferens om historiedidaktik, Kalmar: 
1990, s. 194-206 
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4. Teoretisk ansats 
 
Jag har haft för avsikt att konstruera ett teoretiskt verktyg för att kartlägga texternas 

historiedidaktiska ansats, vilken jag därför delat in i tre kategorier; historieförmedling, 

historiemedvetande och historiebruk. Dessa begrepp kan ses som ett försök att göra en 

teoretiskt-begreppslig version av de klassiska didaktiska frågorna vad förmedlas, hur 

förmedlas det och varför förmedlas det? Nedan följer en genomgång av de begrepp jag ämnar 

arbeta med. 

 
4.1 Vad? -Att kartlägga historieförmedling 

Den tyske 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche skapade en tredelad kategorisering av 

historieförmedlingen i en monumentalistisk, en antikvarisk och en kritisk historia.29 Nietzsche 

menade att det finns tre sätt på vilka vi använder historien, för att finna grund för värden, för 

att bevara och för att frigöra. Dessa användningar fodrar olika typer av historia. Den 

monumentalistiska historien kan sägas vara en ovanifrån sanktionerad historia med syfte att 

skapa, bibehålla eller lyfta fram en identitet, ett värde eller dylikt. Exempel på sådan 

historieförmedling kan ses i de flesta städer i form av monument och statyer. Den antikvariska 

historieförmedlingen syftar istället till att reproducera bilder och berättelser som föregående 

generationer har fått berättade för sig på samma sätt. Exempel på sådan historieförmedling går 

att återfinna i många läroböcker i historia vars utformning och innehåll sett likadana ut i 

generationer. Den kritiska historietypen syftar till att ställa frågor till det förgångna, att 

ifrågasätta och granska för att dra lärdomar. Jag menar att dessa kategorier går att använda 

som verktyg för att typologisera moderna historiska texter. Historiedidaktikern Magnus 

Hermansson Adler har gjort en modernisering av Nietzsches begrepp som jag i ovanstående 

begreppsgenomgång lånat inspiration ifrån.30 Adlers beskrivning av kategorierna syftar mer 

till det som jag är ute efter i denna studie, nämligen historieförmedling i läromedel och 

undervisning. 

 
4.2 Hur? -Det svårfångade historiemedvetandet  

Det finns ingen självklar definition av begreppet historiemedvetande. Klas-Göran Karlsson 

definierar begreppet som ”den mentala process genom vilken den samtida människan 

orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en 

                                                 
29 Nietzsche, Friedrich Om historiens nytta och skada: en otidsenlig betraktelse Stockholm: 1998, s. 40 
30 Hermansson Adler, Magnus Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, Stockholm: 2009, s. 75f 
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specifik framtida utveckling”31. I denna definition ryms flera dimensioner, men den kan i 

korthet sammanfattas med att historiemedvetandet ställer frågan om hur vi människor 

använder historien för att placera in oss i nutiden och vilka lärdomar vi drar av historien inför 

framtiden. Min ingång i begreppet historiemedvetande tar fokus på vilka lärdomar som vi, 

eller snarare då Forum för levande historia, drar av historien för att orientera sig i samtiden 

och för att blicka in i framtiden. Litteraturvetaren och pedagogen Jan Thavenius har urskiljt 

tre typer av historiemedvetande, ett abstrakt, ett perspektivistiskt och ett konkret. Det 

abstrakta historiemedvetandet beskriver en rent teoretiskt och metodologisk inställning till 

historien. Det perspektivistiska medvetandet fokuserar på skillnader och olikheter i historien 

och det konkreta medvetandet ser historien som en lärdom för nutiden att göra.32 

 
För att bryta ner begreppet ytterligare har jag därför tagit användning av historiedidaktikern 

Bernard Eric Jensens fyra medvetandeprocesser. Dessa syftar till att beskriva olika sätt att 

tillgodogöra sig historien på. Att jämföra med Thavenius perspektivistiska 

historiemedvetande är det Jensen beskriver som identitetsbildning. Genom en uppfattning om 

de linjära historiska processerna skapas förståelse för individen i nutid. Detta är också 

typexemplet på vad en genealogisk historieförståelse innebär, synen på historien som något 

som ger svar på frågor och problem som ställs och uppstår i nutid. Jensen identifierar även en 

närliggande medvetandeprocess som bygger på möte med andra kulturer, det vill säga hur 

identifikation av olikheter kan skapa sammanhang och förståelse för den egna tillhörigheten. 

Historien används här för att göra en distinktion mellan ”vi” och ”dem” Jensens två övriga 

medvetandeprocesser kan sägas hänga ihop med Thavenius konkreta historiemedvetande då 

de bygger på en genetisk förståelse av historien, synen på historien som en linjär och statisk 

utveckling mot nuet. Dessa punkter handlar dels om existentiella frågor, där kunskap om den 

närliggande historien används för att möta det egna livet, och analys och rättfärdigande där 

värderingar motiveras med hänvisningar till specifika sammanhang i historien.33  

 
4.3 Varför? -Historiebruket  

Den begreppsapparat jag valt för att ställa den kanske svåraste frågan till Levande historia, 

frågan om varför de förmedlar något, är kanske också den tydligaste och mest genomarbetade 

begreppsapparaten. Klas-Göran Karlsson identifierar 7 sorters bruk av historien: 

                                                 
31 Karlsson, 2004, s. 45f 
32 Thavenius, Jan Liv och historia: om människan i historien och historien i människan Stockholm: 1983, s. 115-
122 
33 Karlsson, 2004, s. 48f 
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vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk, politiskt/pedagogiskt och 

kommersiellt. Dessa olika bruk har sin grund i olika behov av ett visst bruk och används även 

med bestämda syften. Bruk av historien görs alltid medvetet, varför Karlssons begrepp är 

mycket bestämda och kopplar samman bruket med specifik brukare, funktion och syfte.  

 
Det första bruket, vilket kanske också är ett av de vanligare, är det vetenskapliga. Ett 

vetenskapligt historiebruk görs av historiker och historielärare med behov av att upptäcka och 

rekonstruera genom att tolka och verifiera. Den vetenskapliga historieskrivningen kan givetvis 

i sig ligga till grund för andra bruk än det akademiska, men ett vetenskapligt historiebruk 

avgränsas i Karlssons typologi till att vara ett försök till att definiera en objektiv, vetenskaplig 

och ”sann” historia. Karlssons andra historiebruk, det existentiella, syftar mer till att beskriva 

ett allmänmänskligt behov av att minnas och glömma genom att orientera sig och förankra sin 

existens i historien. Människor i ett givet samhälle har ett behov av att förankra sin existens 

genom att skapa beröringspunkter i historien. Karlsson talar till exempel om 

minnessamhällen, i vilka historiska händelser givits en väsentlig plats och kan fungera som en 

identitetsskapare för ett helt folk. Ett existentiellt historiebruk kan dock även göras på ett 

högst individuellt plan. Det moraliska historiebruket nyttjas framför allt av välutbildade och 

intellektuella, och syftar i korthet till att dra paralleller mellan historiska händelser och nutid 

med avsikten att göra moraliska poänger. På samma sätt används det ideologiska 

historiebruket av politiska eliter och intellektuella i syfte att med hjälp av historien skapa 

meningssammanhang och ge stöd för övergripande teorier om samhället. En version av detta 

historiebruk, men som fått en egen kategori i Karlssons typologi, är icke-bruket av historien. 

Med detta avses försök av politiska eliter och intellektuella att skapa en viss, av historien 

legitimerad, samhällsuppfattning genom att medvetet utelämna icke-passande delar av 

historien. Det politiskt-pedagogiska bruket av historien ligger också nära det ideologiska 

bruket och icke-bruket så till vida att det nyttjas av politiska eliter, intellektuella samt 

pedagoger. Det som skiljer det politiskt-pedagogiska från de övriga är att det kräver en 

jämförelse mellan historiska händelser i syfte att skapa förståelse. Sådana jämförelser kan 

göras både i politiskt och i pedagogiskt syfte. Det sista historiebruket, det kommersiella, 

beskriver helt enkelt de tillfällen då historien används för att göra ekonomiska vinster. Detta 

kan till exempel ske i reklamindustrin eller filmindustrin, genom att brukarna spelar på 

människors emotionella band till historien.34   

                                                 
34 Karlsson, 2004, s. 52-64 
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5. Metod och material 

Det är alltid problematiskt att analysera någons syn på något. Detta inte minst i fallet med 

historieskrivning, då en analys av en källas tendens lätt kan komma att i slutändan handla om 

källans riktighet i förhållande till forskarens egen uppfattning. Det är viktigt att göra klart 

redan nu att det i min analys av Forum för levande Historias texter inte är fråga om att finna 

tendenser, räkna positiva eller negativa omnämnanden eller jämföra dess syn på exempelvis 

Förintelsen å ena sidan och Stalins terror å andra sidan. I detta avsnitt ämnar jag beskriva hur 

de tre teoretiska verktyg som jag presenterat; Nietzsches förmedlingstyper, Jensens 

medvetandeprocesser och Karlssons historiebruk, i praktiken skall användas för analys av 

Levande historias texter. Jag kommer även att göra en närmare presentation av de texter jag 

valt att analysera samt uppehålla mig en stund kring vilka metodologiska utmaningar just 

denna uppsats har ställts inför. 

 

5.1 Valda texter 

Materialet som ligger till grund för denna uppsats är hämtat från Forum för levande historias 

hemsida och utgörs av ett antal av forumets publikationer. Forums material är uppdelat i 13 

olika ämnen, mer eller mindre specifika kring vad de behandlar. Ämnena är; Förintelsen, 

Folkmord, Intolerans, Mänskliga rättigheter, Brott mot mänskligheten under kommunistiska 

regimer, Folkmordet 1915, antisemitism, Homofobi, Islamofobi, Antiziganism, Rasbiologi, 

Rasism och främlingsfientlighet, samt Rwanda.35 Av dessa kategorier är det de fyra första som 

utgör de huvudsakliga ämnesområdena, och det är under dessa som de övriga delas in. Som 

jag förklarat tidigare kommer jag att avgränsa min studie till att behandla texterna om 

folkmord. I skrivande stund finns 17 texter under ämnesrubriken.36  

 
Forum för levande historias material är som jag ser det indelat i ”artiklar”, ”lärarmaterial”, 

”lättläst” och ”avhandlingar/teman”. Artiklarna är kort och gott information, eller fakta, om 

folkmord på olika platser i olika tider. Dessa artiklar är sedan nedkortade och omskrivna i 

kategorin ”lättläst”. I lärarmaterialet presenteras det juridiska begreppet folkmord, och ett 

antal exempel med tillhörande frågeställningar lyfts fram. Det finns även en färdig 

presentation med tillhörande manus kring temat ”folkmordet i Rwanda”. Kategorin 

”avhandlingar/teman” är svårare att bestämt definiera, men här ingår rapporter och 

avhandlingar beställda av forum, samt information och sammanfattningar av de teman, 

                                                 
35 www.levandehistoria.se, 2010-05-03, kl 11.06 
36 Texterna hämtade från www.levandehistoria.se/folkmord den14/5 2010 kl 11.56 
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exempelvis utställningar, som gjorts kring ämnet. Jag har för avsikt att behandla allt material 

som rör folkmord på Forum för levande historias hemsida utom det som kallas ”lärarmaterial” 

Detta menar jag är en nödvändig avgränsning då den information kring folkmord som 

presenteras i lärarmaterialet är densamma som i det material som är riktat till elever.  

 
5.2 Levande historia som källa 

Materialet som presenteras på Forums hemsida är, i begreppets renaste innebörd, inte 

förstahandskällor. Detta är givetvis inget märkligt när det handlar om läromedel eftersom 

dessa nästan alltid bygger på annan forskning, vars källhantering i sig kan vara svår att 

komma åt. Jag har inte gjort någon poäng av att kontrollera vilken forskning som Forum 

använder sig av, utan mitt intresse ligger som tidigare beskrivet i att studera vad forum lyfter 

fram, och hur det lyfts fram. Det är således texternas tendens, inte dess riktighet eller 

beroende, som utgör fokus.  

   

5.3 Bearbetning av texten 

Det finns många aspekter att analysera i en text; struktur, stil eller genre, tendenser, textens 

samband och kontext, för att nämna några. Samtidigt finns det också många olika typer av 

texter, vilka alla i sin tur står för olika typer av struktur, språk och så vidare. I mitt fall handlar 

det som jag tidigare nämnt om texter skapade i undervisningssyfte, en genre som är ganska 

flitigt studerad.37 Min studie bygger på tolkning av text samt en teoretisk analys av tolkningen 

i sig. De teoretiska begrepp som jag presenterat i föregående avsnitt kommer således att 

fungera som en del av min bearbetning av källorna. Grunden i detta görs med hjälp av en 

hermeneutisk tolkning av texterna.     

 

Historikern Stellan Dahlgren beskriver hermeneutiken som ”…den teori och praktik som går 

ut på att förstå meningar i språk och existens”.38 Dahlgrens historie-metodologiska perspektiv 

innebär enligt mig inte några problem, trots att min uppsats inte är en rent historisk studie. 

När han menar att hänsyn måste tas till ”den studerade periodens kultur, tankesätt och sociala 

miljö”  39, menar jag att detta kan översättas till att i min uppsats handla om att söka förståelse 

för vad Levande historia kommunicerar genom att studera dess uppkomst och dess uppdrag 

som samhällelig institution. Min grundtanke med hermeneutiken som metod är således att 

                                                 
37 se tex. Ammert 2008 
38 Dahlgren, Stellan ”Metoder i historisk forskning” i Fråga det förflutna, En introduktion till modern 
historieforskning Red: Dahlgren, Stellan & Florén, Anders. Malmö, 2007 s. 192 
39 Dahlgren, 2007, s. 193 



 
 

20 

utgå ifrån att det finns samband mellan vad en text förmedlar och den miljö det sammanhang 

den skapas i. Språkvetarna Lennart Hellspong och Per Ledin exemplifierar detta med att en 

svensk lagtext måste förstås mot bakgrund av det svenska rättsväsendets uppbyggnad. Jag 

skulle här kunna tänka mig att utvidga kontextbegreppet, vilket i lagtextfallet skulle innebära 

att viss hänsyn också tas till svensk rättshistoria, västerländsk lagstiftningstradition och så 

vidare. Sålunda fokuseras min textanalys på sändaren, på vad den som ligger bakom texten 

avser förmedla. En sådan sändarorienterad texttolkning står i motsats till en 

mottagarorienterad texttolkning som istället utgår ifrån hur det som står i texten tas emot av 

den som läser texten.40 Förförståelsen är givetvis central vid en sändarorienterad hermeneutisk 

textanalys, varför jag tidigare i uppsatsen redovisat för mina källors bakgrund, forum för 

levande historias uppkomst, dess uppdrag och uppbyggnad. Mina slutsatser i denna studie 

dras genom en analys byggd på en växelverkan mellan historiedidaktisk teori och 

hermeneutisk texttolkning. 

 
5.4 Tolkningar 

Jag är inte ute efter att bara göra en kartläggning av vilka ämnen och tidsperioder som 

behandlas i texterna, utan snarare försöka förstå vilken typ av historia som förmedlas i 

behandlingen av de olika tidsperioderna. Det kan vara på sin plats att redan nu förklara att det 

inte är en fråga om vilket perspektiv på historien som Forum för levande historia ställer sig 

bakom, jag har med andra ord inte för avsikt att sortera in de undersökta texterna under 

begrepp så som historiematerialism eller kulturhistoria. Det handlar snarare om vilken praktik 

av historien som görs. Det jag är ute efter i texterna är, som tidigare nämnts, dess 

bakomliggande idé. Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus uttrycker en tanke om 

att idéer kan, vad gäller dess förekomst i texter, ses som en konsekvent användning av 

värderingar, föreställningar om verkligheten eller tankekonstruktioner.41 De idéer som jag 

avser undersöka i Forum för levande historias texter manifesteras i de begrepp som jag 

tidigare presenterat; historieförmedling, historiebruk och historiemedvetande. Dessa hör ihop 

och jag har som bekant valt att sortera dem under huvudbegreppet historiesyn.  

 

5.5 Metodproblem 

Arbetet med denna uppsats inleddes under vårterminen 2010, det var också då som den större 

delen av arbetet gjordes. Ungefär två veckor innan det definitiva färdigställandet av 

                                                 
40 Hellspong, Lennart & Ledin, Per Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys Lund, 1997, s. 221 
41 Bergström, Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. 
Lund, 2000, s. 148 
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uppsatsen, någon gång i början av oktober 2010, skedde en förändring av det material som 

uppsatsen bygger på och som jag haft att utgå ifrån ända sedan början av arbetet. 

Förändringen som skedde var att Forum för levande historia ändrade sin rubriksättning på 

hemsidan. Den kategori som tidigare haft namnet ”folkmord” döptes om till ”folkmord & 

brott mot mänskligheten”. Även några av de texter som jag behandlat har hamnat under andra 

kategorier, men finns fortfarande kvar. Jag har inte låtit denna förändring påverka resultaten 

av min uppsats utan jag har behandlat materialet så som det såg ut när jag först började 

studera det. Detta beslut tog jag efter att ha kommit till insikten om att förändringen inte 

påverkade det övergripande syftet med uppsatsen.  



 
 

22 

6. Resultat 

I denna min utredande del av uppsatsen kommer jag att presentera de texter som publicerats 

under rubriken ”folkmord” på Forum för levande historias hemsida. Jag kommer att avhandla 

texterna genom att sortera dem under ämnesrubriker för att skapa en så lättöverskådlig 

struktur som möjligt. Den huvudsakliga delen av Forums material under temat folkmord tar 

inte sitt avstamp i något speciellt fall utan behandlar folkmordet som begrepp, som 

klassificering, och som historisk företeelse i allmänhet. Det är dessa texter jag ämnar behandla 

inledningsvis.   

 

6.1 Begreppet folkmord 

Forum för levande historia har haft som ambition att definiera och förklara innebörden av 

begreppet folkmord. Bland annat har de två professorerna i historia vid Lunds Universitet; 

Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner, fått var sin text publicerade på hemsidan i vilka de 

behandlar folkmordet som begrepp och historisk företeelse. Karlssons text inleds med att 

försöka skapa en distinktion mellan folkmordet och andra liknande företeelser. Här 

identifieras en rad utvecklingar av folkmordsbegreppet bland vilka politicid, ekocid och 

democid återfinns. Dessa begrepp beskriver hur grupper av människor mördas på grund av 

politisk tillhörighet, som en effekt av miljöförstöring, eller urskiljningslöst (utan åtanke på 

någon speciell grupptillhörighet). Karlsson förklarar förekomsten av dessa varianter på 

folkmordsbegreppet med att det är ett;  

 
…tecken på att folkmordsbegreppet fått en utvidgad betydelse och tagits i bruk av 
människor vars främsta uppgift inte är att förstå folkmordets natur och 
mekanismer. 42 

 
Här uttrycker Karlsson en ganska tydlig åsikt om att folkmordsbegreppet används för 

lättvindligt. Genom att göra detta menar han också att det finns en definition som bör gälla, en 

universellt gångbar definition, och att denna bör utgöras av FN:s folkmordsbegrepp. FN:s 

definition av folkmordet, som Karlsson förklarar har sitt ursprung i erfarenheterna från 

förintelsen under andra världskriget, beskrivs på följande vis: 

 
FN:s konvention från 1948 om förhindrande och bestraffning av folkmord 
inbegriper […] inte bara direkt fysiskt eller psykiskt våld mot och massmord på 
nationellt. Etniskt, rasmässigt eller religiöst definierade grupper som sådana, utan 
även vidtagande av åtgärder som avser leda till fysisk förintelse av en folkgrupp, 
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åtgärder att förhindra födslar inom denna folkgrupp och tvångsförflyttning av barn 
från en grupp till en annan.43   

 
Orsaken till att folkmordsdefinitionen inte innefattar våld mot och mord på politiskt särskiljda 

grupper menar Karlsson har sin grund i protester från bland annat Sovjetunionen, som menade 

att folkmordet borde ses som ett utmärkande drag för den fascistiska ideologin.44 Som ett 

komplement till Karlssons syn på och definition av folkmordsbegreppet publicerar Forum 

också FN:s definition samt hur denna omsatts i praktisk lagtext av internationella 

brottsmålsdomstolen.45 I en text av juristen Fredrik Stenhammar, som har till syfte att just 

urskilja de olika brottsrubriceringarna brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och 

folkmord, hänvisas till samma juridiska definition av folkmordet.46  Kristian Gerner diskuterar 

i sin text en vidare definition av folkmordsbegreppet i vilken han identifierar fyra nivåer av 

förståelse för företeelsen. Dessa är ideologisk-, historisk-, juridisk- och moralisk förståelse. 

Trots detta gör Gerner, liksom Karlsson, en poäng i att urskilja folkmordet från andra 

företeelser så som massmord etc, något som han menar inte behöver betyda att massmord inte 

är intressanta att studera för sig. Den historiska forskningen kring folkmord är komplex enligt 

Gerner. Som exempel på detta nämner han förintelsen: 

 
Förintelsen föregicks av etnisk rensning och massmord. Den etniska 
rensningen föregicks av politiska kampanjer, vilka i sin tur motiverades 
utifrån ideologiska föreställningar47  

 
Gerner vill således diskutera folkmordet som en process där hänsyn måste tas till flera 

omständigheter. Det går enligt Gerner inte att prata om folkmordet endast som en juridisk 

definition av en händelse, utan något som måste förstås utifrån en rad bakomliggande 

strukturer och processer. För att jämföra två folkmord i historien krävs det, menar därför 

Gerner, att analyser görs ”…inte bara av de fysiska faktorerna som sådana utan även av deras 

förhistoria och konsekvenser för den fortsatta samhälleliga förändringen”48.  

 

I en separat text, skriven av jur. kand. i folkrätt Fredrik Stenhammar, sätts 

folkmordsbegreppet tillsammans med andra brott mot mänskligheten i relation med 
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krigsförbrytelser. Brott mot mänskligheten, menar Stenhammar, förutsätter inte att de utspelar 

sig i en allmän krigssituation. I texten görs även en tydlig definition av folkmordsbegreppet; 

 

Straffansvar för folkmord förutsätter att gärningsmannen har kvalificerat uppsåt 
att förinta en nationellt, etniskt, religiöst eller rasmässigt bestämd grupp. […] 
Kommunistregimernas övergrepp mot politiskt eller socialt bestämda grupper, 
såsom klasser, kan alltså inte rubriceras som folkmord.49 

 

6.2 Det historiska folkmordets rötter 

Förutom försöket att definiera folkmordet ingår det i både Karlssons och Gerners texter, samt 

i två ytterligare texter skrivna av Lennart Aspegren och Yrsa Stenius, allmänna resonemang 

kring folkmordet som historisk företeelse. Jag har redan visat hur Kristian Gerner ser 

folkmordet som en process med rötter i ideologiska föreställningar, men denna förklaring står 

inte ensam i materialet som Forum presenterar. Yrsa Stenius, allmänhetens 

pressombudsman50 2007-2010, talade i ett anförande under Forum för levande historias 

folkmordskonferens 2008 om hur hon ser på folkmordet. Stenius har en närmast 

socialpsykologisk utgångspunkt då hon menar att svaret på frågan om hur folkmord och 

liknande våldsamma företeelser förekommer ligger människans svårigheter att bearbeta svåra 

erfarenheter. En folkgrupp kan till exempel, menar Stenius, motivera övergrepp på en annan 

folkgrupp genom att hänvisa till tidigare oförätter som gruppen anser sig blivit utsatta för. 

Hämndbehovet är centralt i denna förklaring där; 

 
…oförmågan att smälta samman ont och gott till en integrerad helhet i självbild 
och livskänsla spelar en roll vid vardagsbrott som kvinnomisshandel, där 
omedveten hämnd är en viktig beståndsdel och vid gigantiska brott som folkmord, 
där stora massor suggregeras att se sig som förfördelade och i sin fulla rätt att 
hämnas på någon etnisk grupp.51  

 
Klas-Göran Karlsson är något försiktigare när han skriver om folkmordets bakomliggande 

faktorer. Han lyfter fram en rad olika fenomen vilka enligt Karlsson kan betraktas som 

intressanta att studera i samband med försök att förklara folkmord. Till att börja med menar 

Karlsson att en förutsättning för förekomsten av folkmord är den tekniska och administrativa 

utveckling som skett under de senaste 100 åren Det är denna som möjliggjort omfattande och 

riktade massmord. Vidare menar Karlsson att de stora krigen under 1900-talet skapat miljöer 

där spänningen mellan folk ökat och på så vis skapat incitament för den typen av tankegångar 
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som måste ligga bakom folkmord. Dessutom begränsar en krigssituation den internationella 

insynen i ett lands förehavanden och hindrar på så vis det internationella samfundet från att 

ingripa.  

 
Därutöver begränsar kriget möjligheterna att vidta alternativa åtgärder, 
såsom förvisning, assimilering, eller segregering, vilket kan förstärka 
föreställningen om massmord som enda till buds stående lösning.52       

 

Enligt Karlsson är de yttre omständigheter som kriget medför med andra ord viktiga att 

beakta. Detta kan dock inte ensamt stå som förklaring, varför Karlsson även starkt betonar två 

ytterligare faktorer. Först och främst förutsätter folkmord ”en ideologi som tar avstånd ifrån 

konstitutionell demokrati”53. Med detta menar Karlsson ideologier som på något sätt tar sitt 

ursprung i en föreställning om distinktioner mellan olika grupperingar i samhället (klass, 

religion, ras etc.) och i tanken och löftet om en utopi som måste nås oavsett kostnad i till 

exempel människoliv. Dylika ideologier, vilka Karlsson exemplifierar med kommunism, 

nazism och nationalism, målar också upp en stark bild av ”vi” och ”dem”. Den sista, och mer 

strukturella, förklaringen till varför folkmord förekommer går att återfinna i det moderna 

samhällets funktioner.  

 
För att förverkliga det perfekta moderna samhället krävs att variation och 
mångfald ersätts med system, nytta och effektivitet. Med ett sådant funktionalistiskt 
perspektiv kan inget samhälle ställa sig utanför folkmordet. Varje människa blir en 
potentiell förövare av folkmord.54 

 

När mänskliga kontakter ersätts av byråkratiska system och när det i ämbetsmannens ansvar 

ligger att alltid utfärda direktiv från ovan skapas enligt Karlsson förutsättningar för den 

”vanliga” människans delaktighet i företeelser som folkmord. Kristian Gerners förklaring tar 

som sagt sin utgångspunkt i snarlika resonemang som Karlssons strukturella perspektiv. Det 

Gerner menar med att folkmordet måste förstås som en del av en sammanhängande process 

skiljer sig dock något från ovanstående förklaring. Han menar att det är ett misstag att 

glömma bort den enskilde aktörens roll, framförallt när det kommer till att diskutera 

skuldfrågan i varje enskilt folkmordsfall. Strukturen ger med andra ord aktören betingelser för 

att utöva folkmord. 55 

 

                                                 
52 Karlsson, Klas-Göran Folkmordets riskfaktorer på www.levandehistoria.se 
53 ibid 
54 ibid 
55 Gerner, Kristian Folkmord som intention och funktion från www.levandehistoria.se 



 
 

26 

6.3 Anfal: folkmordet i Irak 

Så har jag nu presenterat de texter som Forum för levande historia publicerat på sin hemsida 

och som behandlar den begreppsliga och teoretiska användningen av folkmordsbegreppet. Jag 

kommer nu avhandla övriga texter, vilka alla behandlar ett specifikt fall av folkmord. Den 

första texten jag tar upp är publicerad på hemsidan utan hänvisning till författare eller källor 

men det framhålls att texten är förhandsgranskad av David Gaunt, professor i historia på 

södertörns högskola. Texten behandlar omständigheterna kring händelserna i norra Irak år 

1988 då irakisk militär angrep ett stort antal kurdiska byar och dödade minst 50 000 kurder, 

kanske till och med så många som 100 000 enligt Forum. Denna militära aktion gick under 

namnet Anfal, och sammanfattas på följande vis i texten från Levande historia; 

 

Anfal betyder ungefär ”förstörelse” eller ”plundring” på arabiska och Anfal-
kampanjen innebar att militären metodiskt förstörde alla kurdiska byar som låg i 
ett område i norra Irak som utnämnts som ”förbjudet område” av Saddam 
Hussein. Totalt jämnades runt 200 byar med marken. Människorna som inte lytt 
order att försvinna från det ”förbjudna området” tvångsförflyttades, sattes i läger 
som liknade andra världskrigets koncentrationsläger, sköts eller mördades med 
kemiska vapen, som nervgas.56  

 
I utdraget från texten beskrivs vem som utförde folkmordet, vem som var föremål för våldet, 

samt hur förövarna gick till väga. Just denna text säger dock inget om orsakerna till varför 

Saddam Husseins regim beslutade att förstöra ca. 2000 kurdiska byar. Senare i texten nämns 

att den irakiska regimen varit oroliga för att den kurdiska gerillan, PUK, haft förbindelser med 

iransk militär. Texten slår fast att detta användes som en ursäkt av Saddam Hussein för att 

”genomföra Anfal-kampanjen, en i raden av övergrepp mot kurder i Irak”57. Dock berättas 

också att målet för den irakiska militären främst var stridföra män, samt att attackerna 

avslutades så fort kriget med Iran var över. Den kortfattade texten slår även fast att det finns 

mycket god information från händelserna tack vare den välutvecklade byråkrati som fanns i 

Irak vid tidpunkten för händelserna. Det sista som görs i texten är att en förklaring ges till 

varför händelserna bör betraktas som ett folkmord, och när detta görs hänvisas det till den 

omfattande information som efterlämnats; 

 
Dokumenten visade också tydligt att det var fråga om ett folkmord, eftersom 
kampanjen uteslutande riktat sig mot kurdiska byar och kurder.58 
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Texten gör inga försök till långtgående historiska beskrivningar av Iraks utveckling, 

kurdernas ställning i Mellanöstern eller någon förklaring kring konflikten mellan Irak och Iran 

och kurdernas agerande i denna. 

 

6.4 Armenien 

Nästa historiska händelse som jag avser behandla är avrättningarna av armenier i det 

Osmanska riket år 1915. Forum publicerar på sin sida två texter som behandlar just dessa 

händelser. Den första texten står liksom texten om Irak utan enskild författare och är granskad 

av samme professor i historia, David Graunt, men har till skillnad från ovanstående text 

hänvisningar till källor (bland annat till verk av Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner). I 

texten, som kort och gott döpts till Folkmordet 1915, ges en förhållandevis stor 

bakgrundsförklaring till folkmordet. Det berättas hur politiska spänningar mellan den 

härskande muslimska samhällsklassen och armeniska medelklassen under slutet av 1800- talet 

ställdes på sin spets under första världskriget då osmanerna anklagade armenierna för att 

stödja Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Bakom dessa händelser förklaras också hur det 

osmanska riket hotades av kollaps då de kristna provinserna brutit sig ur imperiet under det 

sena 1800-talet. Texten ger en bild av en konflikt mellan två tydligt definierade folkgrupper, 

kristna och muslimer, men det är inte bara skillnaderna i religion eller kultur som utlöser 

händelseförloppet utan också politiska spänningar och olika politiska intressen.  

 
Genom en stadskupp 1908 tog ”Kommittén för union och framsteg”, de så kallade 
ungturkarna eller Ittihadpartiet, makten i Osmanska riket. Idéer om att skapa en 
etnisk homogen muslimsk stat fick starkt fäste. Armenierna började alltmer ses som 
en illojal folkgrupp som splittrade landet.  
… 
Den 24 april 1915 arresterades, deporterades, fängslades och mördades några 
hundra armeniska intellektuella som bedömdes kunna bli kärnan i ett framtida 
motstånd. 59 

 

På så vis beskrivs upptakten till det som brukar kallas det Armeniska folkmordet. Vidare 

beskrivs hur folkmordet utfördes med hjälp av tvångsförflyttningar, tvångskonvertering till 

islam, framkallad hungersnöd och avrättningar. Ett visst utrymme ges även för att beskriva 

hur omvärlden hade en viss insyn i händelserna via kristna missionärer och diplomater på 

plats. Att folkmordet ändå kunde bli så omfattande, förklarar Klas-Göran Karlsson, berodde 

på att det kunde ske i ”skydd” av första världskriget.  
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Att händelserna klassas som folkmord har inte varit en självklarhet enligt texten, som ändå 

slår fast att merparten av alla forskare nu benämner dem som ett sådant. Undantaget är i 

Turkiet, där det enligt texten är straffbart att hävda att händelserna ägt rum. Orsaken till att det 

Armeniska folkmordet blivit så flitigt studerat på senare tid förklaras med att det jämförs med 

Förintelsen, och att dessa två folkmord har mycket gemensamt undantaget att folkmordet 

1915 inte var ”rasbiologiskt betonat”60. 

 
Den andra texten som rör folkmordet 1915 i det Osmanska riket är en ordagrann återgivning 

av ett anförande av projektledaren för Forum för levande historia, Stefan Andersson, vid en 

konferens den 23:e mars 2009. Det framgår inte vad konferensen hålls eller vad den är tänkt 

att behandla, men i anförandet tackar Andersson en rad organisationer för inbjudan. Dessa 

organisationer är; Union of Armenian Associations in Sweden, ABF, Assyrian Federation in 

Sweden och Evxinos Pontos Stockholm (förening för bevarandet av Pontisk-Grekisk kultur). 

Framförandet har som huvudsakligt syfte att behandla folkmord, och innebörden av 

folkmordet som erfarenhet, men tar sitt huvudsakliga avstamp i folkmordet på Armenier 

1915. Anderssons utgångspunkt är att historien i allmänhet, och i detta fall det Armeniska 

folkmordet i synnerhet, måste ses som ett arv som lär ut speciella erfarenheter.  

 
Hur man väljer att beteckna det som skedde, som: 
konflikten/övergreppen/illdåden/massmorden/folkmordet eller som krigshandlingar 
och en del av första världskriget, lägger också grunden till hur man ser på offer 
och förövare och därmed hur man kommer att förhålla sig till frågor om mänskliga 
rättigheter och demokrati idag.61 

 
Med andra ord blir definitionen av den historiska händelsen avgörande för vilken betydelse 

den får i den nutida debatten. Denna tes driver Andersson bot bakgrund av den då pågående 

riksdagsdebatten kring huruvida händelserna 1915 borde klassas som folkmord eller ej. Stefan 

Anderssons, och Forum för levande historias, inställning i frågan framgår tydligt i anförandet. 

Hänvisningar görs till FN som 1989 klassade händelserna som ett folkmord samt till att en 

”överväldigande majoritet av forskarsamhället”62 gör likadant. När Andersson uttryckt sin tes 

om historien som arv och fastslagit att det råder koncensus kring folkmordsklassificeringen 

berättar han: 

 
Det är därför glädjande att rubriken på dagens konferens är: Te Legacy of the 
1915 Genocide in the Ottoman Empire. Det sänder signaler från arrangörer och 
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talare om en vilja att förhålla sig till och se på historien som just ett arv. Det arv 
eller kvarlåtenskap våra förfäder efterlämnat till oss kan vi inte påverka på annat 
sätt än med våra egna föreställningar.63  

 
6.5 Sovjet 

Förutom texterna om folkmordet i Osmanska riket 1915 finns det ett tema som behandlas i 

mer än en text under folkmordsrubriken på Forums hemsida. Händelser som utspelade sig i 

Sovjet, under Stalins regim behandlas konkret i två texter. Den förste av dessa berör 

massakern i Katyn år 1940. Texten är knappt en sida lång och beskriver mycket kortfattat det 

direkta händelseförloppet, det ges med andra ord ingen bakgrundsbeskrivning. Berättelsen tar 

sitt avstamp i Molotov-Ribbentrop-pakten, i vilken det polska territoriet hade delats upp i ett 

tilläggsavtal mellan Tyskland och Sovjetunionen. Sovjet ockuperade enligt Forum polsk mark 

under förevändningen att skydda ryska minoriteter i området. 

 
I samband med den sovjetiska ockupationen arresterades 240 000-260 000 polska 
militärer och sattes i sovjetiska läger. Även polska civila arresterades i stor 
utsträckning under de påföljande månaderna i syfte att eliminera de bärande 
skikten av den polska staten.64 

 

Sovjet hade med andra ord rent politiska motiv enligt Forum för levande historia. Vidare 

berättas hur fångarna koncentrerades i tre läger för att sedan på order från politbyrån dödas 

under våren 1940. Den sammantagna dödssiffran uppskattas till cirka 14 700, och händelserna 

har namngetts efter Katyn-skogen, vilken var platsen för en av de tre massavrättningarna. 

Slutligen beskrivs även hur händelsen användes i den Nazistiska propagandan under andra 

världskriget samt hur Sovjet erkände inblandning i händelserna förrän 1990, efter murens fall. 

Begreppet folkmord återfinns inte på någon plats i texten.65  

 

Den andra texten som berör Sovjet är egentligen en presentation av en teater kallad ”Stalins 

skitiga näsduk” och som spelas för skolklasser runt om i hela Sverige under hösten 2010. Till 

teatern följer även ett pedagogiskt material som går at beställas från hemsidan. Anledningen 

till att jag tar upp detta i min uppsats är att det i texten ges en historisk beskrivning av teaterns 

huvudsakliga ämne; terrorn under Stalin.  

 

Mellan hösten 1932 och sommaren 1933 krävde den stora svälten miljontals liv i 
Sovjetunionen. Svälten var ett direkt resultat av de sovjetiska myndigheternas 
kollektivisering av jordbruket och många forskare menar att den skapades eller 
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medvetet förvärrades för att bryta ned motståndet mot sovjetmakten på 
landsbygden. Värst drabbades Ukraina där flera miljoner människor dog. Här ses 
katastrofen idag som ett folkmord.66  

  

Presentationen av teaterföreställningen inleds med ett citat, som jag antar är hämtat från 

föreställningen; 

 

”Jag har mitt liv i min hand. Jag äger mitt liv. Jag kan bli arkitekt. Cirkusakrobat. 
Barista. Om jag vill. Jag kan köpa trettio olika sorters juicer på ICA: apelsin, 
passionsfrukt, cactuslime… Jag får rösta. Jag kan svulla geleråttor och bli tjock 
och sen köpa gymkort och bli fit igen. Jag kan åka till Haparanda, Thailand och 
Uzbekistan. Jag kan ligga med flickor och pojkar. Jag kan tro på Jesus, 
kvantfysiken eller astrologi. Jag kan supa mig full på Finlandsfärjan och sjunga `I 
will survive` tills jag blir hes. Jag äger mitt liv”. Alexandra från Ukraina miste 
rätten att äga sitt liv när hon var tolv år, då Stalin gjorde entré i hennes by.67 

 
6.6 Rwanda & Zimbabwe 

Två texter finns publicerade på Forum för levande historia som berör händelser i Afrika. Den 

första som jag tänker behandla består av ett anförande under en konferens om folkmord på 

Forum den 2:e december 2008. Anförandet hölls av Lennart Aspegren som presenteras som 

”tidigare domare i FN”68.  Aspegren beskriver de enligt honom avgörande händelserna i 

Rwanda 1994 då cirka en miljon miste livet varefter han resonerar kring om händelserna 

kunnat undvikas, om hur skuldfrågan skall avgöras samt om hur erfarenheterna från 

händelserna kan repareras, hur försoning kan nås.  

 

Texten om Rwanda inleds kort med att berätta om hur ett flygplan med landets president 

ombord sköts ned över huvudstaden Kigali den 7e april 1994. Gärningsmännen bakom 

nedskjutningen är fortfarande okända, men följderna av attentatet blev ändå allvarliga enligt 

texten. 

 
Det [planet] störtade i presidentens trädgård. Alla ombord omkom. Detta blev 
signalen att tidigt morgonen därpå starta 100 dagars ihållande slakt på närmare 
en miljon civila tutsier. Trots sina försök misslyckades FN både med att hindra och 
att avbryta folkmordet.69 

 

Aspegren går inte in på någon närmare beskrivning av bakgrunden till folkmordet, och det bör 

väl nämnas att detta inte heller är syftet med hans anförande. Istället fortsätter han med att 
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resonera kring om inte en mer direkt intervention från FN:s sida hade varit motiverad men att 

en sådan försvårats av nödvändigheten att ta beslut om en sådan aktion i säkerhetsrådet. Att 

sedan lagföra de skyldiga var, enligt Aspegren, en nödvändighet då detta åtminstone sänder en 

signal om att ”massmord och massvåldtäkter inte får vara gratis”70. Slutligen talar Aspegren 

också om hur viktigt det är att verka för en ”reparationsprocess” i Rwanda: 

 
Personlig förlåtelse gentemot gärningsmännen kan helt enkelt inte begäras av offer 
och överlevande. Det kan till och med skada dem. Det bör alltså inte vara något 
mål under läkningen av en konflikt. Man får söka efter andra ord än försoning. 
Kanske är ”reparationsprocess” bättre. Det är kanske inte världens smidigaste 
uttryck, men ändock mindre bemängt med olyckliga associationer och mindre 
dramatiserande än försoning.71   

 

Texten om det andra afrikanska exemplet utgörs av ett anförande av biskop Sebastian Bakare 

under en konferens om Mänskliga rättigheter i Luleå i november 2008. Anförandet, som 

behandlar kyrkas roll i Zimbabwe, har publicerats på forums hemsida utan översättning, och 

läses med andra ord på engelska. Biskop Bakare talar i allmänna ordalag om hur Zimbabwe 

sedan frigörelsen från kolonialmakten 1980 har kommit att tyngas av bristande mänskliga 

rättigheter. Orsaken till hur detta gjorts möjligt framkommer tydligt i anförandet; 

 
Christians understand the human rights as a god given gift. [...] Where the 
spiritual and moral fibre of society are undermined, basic human values have also 
ceased to exist. How else can it be explained that some of our people have been 
mutilated during this year´s election campain, others where left to die?72 

 

Bakare angriper det moraliska och anliga förfall som han identifierat i Zimbabwe. Vidare talar 

han om vad kyrkan har för roll i återskapandet av dessa värden. Bland annat måste kyrkan 

fungera som informationsspridare gällande den positiva humanitära utvecklingen, och som en 

fördömare av ”the evil systen that our people experience daily”73. Texten tar inte upp någon 

enskild händelse som benämns som ett folkmord. 

 

6.7 Lättläst 

De sista texterna från forums hemsida som jag tar upp återfinns i en underrubrik till 

folkmordskategorin som döpts till ”lättläst”. Dessa texter, som är fem till antalet, tar upp 

några av de exempel som behandlats tidigare men använder ett mycket enklare språkbruk och 

                                                 
70 ibid 
71 ibid 
72 The role of the Church and its Voice in Zimbabwe today Från www.levandehistoria.se 
73 ibid 
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har ett betydligt kortare omfång. De exempel som tas upp är; ”Folkmordet i Rwanda”, 

”Folkmordet i Srebrenica”, ”Brott mot mänskliga rättigheter i kommunistiska diktaturer” (två 

texter) och ”Folkmordet 1915”. Samtliga texter är mycket kortfattade och talar om 

händelserna i mycket allmänna ordalag. Som exempel på detta kan texten om folkmordet i 

Srebrenica ses; 

 
Balkankriget i det gamla Jugoslavien var ett krig mellan olika folkgrupper. Den 10 
juli 1995 förde Bosnienserbiska soldater bort 8000 bosniska muslimska män och 
pojkar, sköt dem och begravde dem i massgravar. En domstol har nu sagt att det 
var ett folkmord.74    

 

Här ges en mycket förenklad bild av händelseförloppet där grupper och orsakssamband 

lämnas ute i beskrivningen. Texterna om folkmorden i Rwanda och Armenien är uppbyggd på 

liknande sätt; 

 
År 1994 skedde ett stort folkmord i det afrikanska landet Rwanda. En miljon 
människor blev mördade och två miljoner människor flydde från landet. Människor 
ur folkgruppen hutuer mördade människor som tillhörde folkgruppen tutsier.75  
 
År 1915 mördades en och en halv miljon människor i det Osmanska riket, som idag 
är del av Turkiet. De kristna folken armenier, assyrier/syrianer, pontier och 
kaldeer blev mördade. Länge, de senaste 40 åren, har ingen velat se det som ett 
folkmord. Men nu börjar allt fler länder kalla det som hände för det armeniska 
folkmordet.76 

 
I både texten om Srebrenica och i texterna om Rwanda och Armenien förklaras folkmorden 

som en del av konflikter mellan olika folkgrupper, ibland distingerade av religion, ibland inte. 

Tyngden i de kortfattade texterna läggs på lidandet och våldet och hur många som mördades 

betonas. Den gemensamma nämnaren hos dessa tre texter är att de tydligt utgår ifrån 

folkmordsbegreppet. Detta är också det som skiljer dem från de två texterna om händelser i 

Sovjet. Den första av dessa behandlar endast Forums eget arbete och uppdrag; 

 
År 2008 arbetade Forum för levande historia extra mycket med att berätta om 
brott mot mänskligheten i länder som har haft kommunistisk diktatur. Vi berättade 
vad som hände i länderna Kina, Sovjetunionen och Kambodja. Vi gjorde en 
utställning som nu visas på olika platser i Sverige. Vi ordnar också samtal och 
fortbildningar för lärare och vi har gjort ett studiematerial för skolelever och 
lärare.77 

 

                                                 
74 Lättläst: Folkmordet i Srebrenica Från www.levandehistoria.se 
75 Lättläst: Folkmordet i Rwanda Från www.levandehistoria.se 
76 Lättläst: Folkmordet 1915 Från www.levandehistoria.se 
77 Lättläst: Brott mot mänskligheten i kommunistiska diktaturer Från www.levandehistoria.se 
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Den andra texten berättar från en flickas, Rytés, perspektiv om hur hennes familj år 1941 

tvingades till arbetsläger i Sibirien. Texten är något längre än de föregående, men uppbyggd 

på samma sätt. Dock ges här inga orsaker till händelseförloppet, och inte någonstans nämns 

begreppet folkmord. 

 
År 1941 tvingades hela Ryté Merkytes familj till norra Sibirien. Hon berättar: 
- De skickade pappa till arbetsläger där han dog av svält. De skickade mig, 
mamma och mina syskon till Troitskområdet för att fälla skog. 
De som bodde där sade att de deporterade dog snabbt eller blev skickade vidare. 
- I skogarna fanns unga män som bad oss om mat. 
De unga männen hade blivit släppta från arbetsläger, men hade ingenstans att ta 
vägen. 
- Vi var hungriga jämt. Ibland frågar någon om jag hatar dem som gjorde såhär 
mot mig. Men det gör jag inte. När man håller på att dö släpper man allt, även 
hatet.78 

 

                                                 
78 Lättläst: Rytés familj tvingades att flytta Från www.levandehistoria.se 



 
 

34 

7. Avslutande diskussion 

Så har jag nu kommit fram till den del av denna uppsats då jag avser föra en diskussion kring 

de texter jag presenterat ovan samt resonera kring dessa med utgångspunkt i de teoretiska 

begrepp som jag har lyft fram tidigare i uppsatsen. Jag följer inte mina frågeställningar i 

upplägget av denna diskussion, men de finns inbäddade i de kategorier som jag skapat nedan.  

 

7.1 Folkmordet enligt Forum för levande historia 

Det görs vad jag kan se ingen väsentlig värdering från Forums håll vad gäller någon eventuell 

större användbarhet hos vare sig Gerners, FN:s eller Karlssons behandlig av 

folkmordsbegreppet. Det uppstår en central frågeställning ur just denna observation. Frågan 

om hur folkmordet skall definieras blir även frågan om vilka historiska händelser som klassas 

som folkmord, något som i sin tur avgör vad Forum för levande historia presenterar i sitt 

material kring folkmordet. Jag tycker mig kunna spåra en relativt diffus presentation av 

begreppet, det görs dels hänvisningar till den juridiska definitionen men det förs även ren 

argumentation kring brister i denna. Gerners text är ett tydligt exempel på detta då han 

resonerar kring hur varje fall av potentiellt folkmord måste förstås och dömas utifrån sitt 

unika sammanhang. Med detta sagt måste det tilläggas att huvuddelen av texterna faktiskt tar 

sitt avstamp i FN:s definition av begreppet, även om denna utvecklas och ibland ifrågasätts av 

exempelvis Karlsson som menar att politiska syften dömts ut som grund för 

folkmordsrubricering efter påtryckningar från Sovjetunionen. Det finns enligt mig en 

uppenbar dissonans mellan den trots allt ganska tydliga folkmordsdefinitionen, och de 

exempel som lyfts fram av Forum. Tydligast är detta just när texterna som behandlar 

kommunismens brott mot mänskligheten sätts in i folkmordssammanhanget. Stenhammars, 

Gerners och Karlssons hänvisningar till FN:s definitioner samt Stenhammars tydliga 

avvisanden av Sovjet som spelplan för folkmord, blir särskilt uppseendeväckande när sedan 

texter om händelser i Sovjetunionen presenteras under folkmordsrubriken.  

 

Det finns också en del att säga om Forum för levande historias syn på hur folkmordet bör 

förstås och hur kunskapen om folkmordet bör användas. Tydligt är, vill jag påstå, att det 

historiska folkmordet enligt Forum ska lära oss något i nutiden. Detta är kanske ingen 

chockerande slutsats då det i Forums verksamhetsbeskrivning ges tydliga direktiv om just en 

sådan historieanvändning. Dock vill jag mena att detta genealogiska historiska perspektiv är 

viktigt att lyfta fram, inte minst då jag senare kommer att tala om vad detta synsätt får för 



 
 

35 

effekter vid ett eventuellt politiskt eller moraliskt historiebruk. Hos Forum för levande historia 

behandlas folkmordet som en nutida realitet vilken måste förstås genom de exempel som går 

att finna i dåtiden. Forums konkreta, för att låna Thavenius begreppsapparat, inställning till 

historien blir således mycket tydlig.79  

 

En viktig aspekt av Forum för levande historias användning av folkmordsbegreppet är hur den 

historiska händelse som folkmordet utgör förklaras. Texterna om Armenien och Sovjet 

undantagna så läggs det ingen större vikt vid den historiska bakgrundsförklaringen till de 

händelser som beskrivs. Sådana reflektioner har begränsats till de ”allmänna” och mer 

teoretiska texter som jag presenterade i början av min resultatdel. Detta ger enligt mig 

ytterligare tyngd åt min benämning av texterna som genealogiska då de uppenbarligen syftar 

mer till att säga något om nutiden än att skapa förståelse för den historiska processen. Vilka 

förklaringar som än ges, om det är Stenius socialpsykologiska perspektiv eller Karlssons mer 

teknik/idéhistoriska dito, så kopplas de inte ihop med de exempel som sedan tas upp. I de fall 

där det ändå görs försök att skapa förståelse för bakgrunden till folkmordet, i texterna om 

Armenien och Sovjet, är det i det tidigare fallet motsättningar mellan religiösa grupper samt 

grupper med olika politiska motiv och i det senare fallet strikt politiska motsättningar som 

utgör förklaringsgrunden. Av dessa förklaringar är det endast fallet Armenien, där det tydligt 

framgår att det är en religiöst definierad grupp som utsätts, som egentligen faller under FN:s 

folkmordsklassificering. Övriga exempel faller mycket möjligt under folkmordsbegreppet, 

men det görs inga försök från Forum för levande historia att förklara hur eller varför.    

 

7.2 Moraliskt historiebruk? 

Jag har nu slagit fast att forums användning av historien, i detta fall av det historiska 

folkmordet, syftar till att skapa förståelse om nutiden samt till att kunna dra lärdom av det 

förflutna. Frågan är då vilken typ av förståelse och vilka lärdomar det är som skall skapas. Det 

enkla svaret på den frågan är att Forum vill att läsaren skall förstå att folkmord och de 

processer som leder fram till folkmord är att akta sig för och ta medvetet avstånd ifrån. Forum 

vill alltså göra en moralisk poäng i nutiden genom att hänvisa till historiska exempel, ett 

typexempel på moraliskt historiebruk enligt Karlssons begreppsapparat.80 Detta är det lätta 

svaret, och kanske även ett svar som Forum skulle ställa sig bakom då detta på något vis är 

förenligt med deras uppdrag som myndighet. Jag skulle dock vilja problematisera denna bild 

                                                 
79 jmf. Thavenius, 1983, s. 115-122 
80 Karlsson, 2004, s.52-54 
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något genom att ställa två av de presenterade texterna mot varandra. I texten om folkmordet i 

Rwanda, den som utgörs av ett anförande av Lennart Aspegren, diskuteras folkmordet utifrån 

frågor som behandlar möjligheterna till försoning, eller hur förhållanden i landet kan repareras 

efter händelserna 1994. Det är återuppbyggandet av förtroende för demokratin och 

möjligheterna att kunna gå vidare som är de centrala moraliska lärdomarna. I texterna om 

Sovjet, framförallt i presentationen av teatern ”Stalins skitiga näsduk”, är det snarare 

avståndstagandet från det förtryckande politiska systemet som framhävs. Citatet som hämtats 

från teatern, monologen som förkastar det sovjetiska kommunistiska systemet och hyllar den 

liberala västerländska demokratin, ger ett tydligt exempel på detta. Det moraliska budskapet 

blir här ett annat, mer specifikt, närmast politiskt budskap. Likaså är detta tydligt i när samma 

text drar slutsatsen att de miljontals som miste livet under den stalinistiska terrorn under 

början av 1930-talet gjorde så på grund av kollektiviseringen av jordbruket. Å ena sidan 

förordas försoning i ett land plågat av politiska motsättningar och å andra sidan görs ett tydligt 

ställningstagande mot ett land, ett system, en ideologi.  

 

Jag vill även beröra några aspekter av det moraliska historiebruket i texterna om folkmordet i 

Armenien och texten om kyrkan i Zimbabwe. Dessa texter visar på en och samma gång på en 

stor försiktighet vad gäller att värdera de historiska aktörerna men även på ett tydligt moralisk 

och värderingsmässigt ställningstagande. I det Armeniska fallet behandlas den religiösa 

konflikten försiktigt och får som väsentlig förklaringsgrund ge plats åt politiska 

orsakssamband. I fallet Zimbabwe, som presenteras ur biskop Bakares perspektiv, ses bristen 

på religiösa värderingar som en central orsak till samhällsutvecklingen. Detta kan förklaras 

med att texterna till sitt ursprung och syfte är så pass skilda, men jag vill ändå föra fram denna 

motsägelse då det på hemsidan inte görs någon skillnad på de två vad gäller presentation eller 

kategorisering.   

 

7.3 Politiska motiv? 

Så har jag diskuterat hur Forum förklarar och förstår det historiska folkmordet, börjat skapa 

en bild av en sammanhängande historiesyn, och jag har även nuddat något vid hur jag i denna 

uppsats uppfattar syftet med den historieskrivning som myndigheten står för. Jag kommer nu 

att beröra en fråga som till största del har att göra med min tredje frågeställning, den om syftet 

med Forums historieberättande. För att bringa klarhet i en sådan fråga är det viktigt att väga in 

tre saker; dels Forum för levande historias faktiska uppdrag, dels omständigheterna kring 

myndighetens uppkomst, men även de tendenser som jag kunnat spåra i de texter som jag 
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analyserat. För att börja med att säga något om Forums uppdrag sett mot bakgrund av dess 

uppkomst så vill jag slå fast att det utifrån syftet i denna uppsats inte går att bedöma någon 

sorts riktighet i de politiska beslut som ledde fram till skapandet att Forum för levande 

historia. Jag kan dock konstatera att uppdraget som går ut på att främja arbete med demokrati 

och mänskliga rättigheter samt verka för mänskliga rättigheter är syften som i sig givetvis är 

ganska okontroversiella i vårt samhälle. Det är dock i de senare formuleringarna om att uppnå 

dessa mål genom att ta avstamp i förintelsen och ”kommunismens brott mot mänskligheten” 

som det har uppstått debatt kring Forums egentliga syften. Jag vill efter att ha studerat 

texterna om folkmord ge ytterligare en aspekt av den problematik som uppmärksammats av 

flera andra och som rör statliga myndigheters historieskrivning. Det är enligt mig mycket 

tydligt att Forums ambitioner inte är vetenskapliga, då flera av de texter som jag studerat har 

publicerats utan hänvisningar till historisk forskning och ganska uppenbart utan avsikt att 

studera den komplexitet som historien ändå måste sägas innehålla. Den moraliska tendens 

som jag funnit och beskrivit ovan är likaså mycket tydlig. Vad jag vill lägga till är ett 

resonemang kring hur Forums användning av det historiska folkmordet kan ses som ett 

politiskt verktyg.  

 

För att ge exempel åt detta resonemang vill jag först och främst hänvisa till texterna om 

Armenien och Irak. Båda dessa exempel jämförs vid någon tidpunkt med förintelsen. Detta 

menar jag i sig är en väldigt tydlig och medveten koppling eftersom att det exempel som 

hänvisas till står som en relativt oomtvistad symbol för det yttersta brottet mot mänskligheten 

och jämförelsen, som i sig är ganska ogrundad, därför får en enorm politisk och moralisk 

laddning. Om Forums användande av förintelsen som måttstock är en kvarleva från dess 

tidiga verksamhetsår, eller om det är en medveten metod från myndighetens sida för att skapa 

en sammanhängande bild av motsatsen till de värden som de själva vill förmedla låter jag vara 

osagt. Men ett tydligare exempel på politisk tendens i Forums texter måste ändå anses vara 

texterna om Sovjet. Dessa texter känns malplacerade då de inte i ordets rätta mening 

behandlar folkmord men tas ändå upp eftersom, tolkar jag, direktiv har getts om att även 

behandla denna aspekt av historien. De slutsatser som jag drar av dessa exempel är att Forums 

politiska användning av historien är oundviklig. Om syftet med projektet är att vägleda 

läsaren i nutiden med hjälp av historiska exempel, och den som bestämmer över projektet 

samtidigt är den som har makten över nutiden, så är det inte så märkligt att tendensen faller i 

historieberättarens favör. En koppling kan göras till Ammerts studier av läromedel där 
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slutsatsen som drogs var att historieskrivningen alltid är påverkad av sin samtid.81 Kanske är 

det så att detta även gäller i fallet med Forum för levande historia.  

 

7.4 Slutsatser 

Vi har, med Nietzsches terminologi, att göra med en monumentalistisk historieskrivning.82 

Berättande sanktioneras från ovan och syftet är att skapa en viss värdegrund. Syftet är inte att 

ifrågasätta det förflutna, att problematisera händelser eller göra noggranna undersökningar om 

de egentliga förhållanden som rått under en viss tidsperiod. Med Thavenius terminologi vill 

jag benämna Forums historieuppfattning som perspektivistiskt i sin vilja att använda historien 

som ett ”skafferi” för lärdomar att dra i nutiden samt att den till viss del kan kallas 

identitetsbildande då en stor del av syftet är att inlemma läsaren i en viss värdegrund.83  

 

Jag vill så slutligen samanställa de svar som jag ansett mig finna på mina frågeställningar i 

denna min uppsats. Vad gäller Forums framställning av det historiska folkmordet har jag 

funnit att det råder en stor osäkerhet gällande användningen av folkmordsbegreppet i flera av 

de texter som publicerats. Det historiska folkmordet förklaras på en rad olika sätt, men det 

görs ingen koppling till någon av dessa förklaringar i de exempel som lyfts fram. Detta leder 

enligt mig till en osäkerhet gällande vad Forum egentligen vill förmedla rent historiskt. Den 

historiesyn som Forum för levande historia enligt mig kan sägas stå för framförs ur ett 

genealogiskt perspektiv och byggs upp av en monumentalistisk historieskrivning. I denna 

sammanhängande historiesyn läggs grunden för hur forum fungerar som historieförmedlare, 

nämligen som uttolkare av nutiden genom tydligt definierade värderingar om dåtiden. Forum 

för levande historia gör främst ett moraliskt och politiskt bruk av historien, vilket också blir 

den huvudsakliga anledningen till att jag menar att myndighetens verksamhet i huvudsak går 

ut på att använda historien som ett verktyg för att moraliskt och politiskt vägleda målgruppen.  

 

Avslutningsvis vill jag som förslag till vidare forskning och diskussion ytterligare lyfta fram 

frågan om hur skolvärlden bör ställa sig till historieanvändning av den typen som jag studerat. 

Skall målet med historia vara studier i en objektiv vetenskap eller skall det vara att bygga en 

värdegrund? Om svaret på den frågan överensstämmer med det senare behöver vi först och 

främst vara överens om vems historia som lär oss vad. Inte minst blir besvarandet av dylika 

                                                 
81 jmf. Ammert, 2008, s. 207-218 
82 jmf Nietzsche, 1998, s. 40, alt. Adler 2009, s. 75 
83 jmf Thavenius, 1983, s. 115-122 
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frågeställningar av betydande vikt för hur skolämnet historia behandlas. Historieläraren på 

samtliga skolnivåer bör, med tanke på ämnets karaktär som identitetsbildande verktyg, vara 

väl insatt i och förtrogen med historiens funktioner, perspektiv och kraft. 
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