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Insikt är bra – men inte skuld 
Att vara medveten 
 
Studenterna är ofta moralistiska och okunniga 
Förstår inte proportionerna 
Genom att tänka som de gör hindrar de sin egen medvetenhet om historia 
Offren reduceras till att vara enbart offer 
Förintelsen handlar om hur en relativt mäktig grupp i samhället fråntas sin 
makt 
 
Katrin Himmler kan känna skam – och skuld – för Förintelsen 
Individen kontra kollektivet: 

• Jag känner skuld 
• Sverige är skyldigt 

Ingens farfar var ond, dvs vi kan inte ha reda på allt.  
 
Unga vill se allting svart/vitt 
Men vill också kategorisera 
Stereotypisk kategorisering: 

• Vit – skyldig 
• Medelålders – skyldig 
• Man – skyldig 

Jämför exempelvis 
• Svart – oskyldig 

Harrisondeabtten om slaveri 
 
Rättvisa – vad innebär det 

• Att få ett erkännande 
• Kollektivt 
• Ges av företrädare, tex regering 
• Kompensation! (pengar, mm) 

 
Exempel – den svenska järnmalmsexporten till Tyskland 

• Räkna ut vinsten 
• Räkna om den till dagens penningvärde 
• Fördela den – men till vilka? 

 
Exempel – kollektivjordbruk i Albanien. Ligger idag ofta overksamma. Ska 
man: 

• Fortsätta driften? 
• Stycka upp jorden och fördela till de gamla ägarna? 
• Sälja? 

Rättvisa kan vara att helt enkelt få sin historia skriven och erkänd. 
 
Sverige under ww2, ett sökande efter något att ångra. 
Sunt – men också en oförmåga att se proportioner. 



 
Skulddebatt inte specifikt svenskt – internationellt 
Men kanske – i Sverige är skulden tillräckligt lätt för att kunna bäras 
Strategi för vissa – offeridentitet 
 
Ny situation – 1995 var inte skuld temat, utan ansvar 
En mycket bättre inställning 

• Man kan ta ansvar 
• Man kan utkräva ansvar 

Även individuellt 
Bättre inför framtiden: 
Jag tar ansvar för att Förintelsen inte ska upprepas 
Exempelvis, debatten om järnvägspersonalen i Tyskland och Förintelsen 

• Exakt vilka organiserade trafiken till förintelselägren? 
Bättre än allmänna svepande begrepp, som ”nazisterna” 
 
Förnekande, tex ”vi hade inget val”. 
Även det ett uppvisande av skuldkänslor 
 
Misstänksamhet 
Kan vita amerikaner skriva indianernas historia? 
Måste det ske ”inifrån”? 
 
Medvetenhet 
USA och indianerna – till 90 procent lycklig okunskap 
Italien – förträngningar 

• ”Italien var ändå bättre än Tyskland” 
• Ursäkt för samtliga axelmakter (möjligen med undantag av Japan) 

 
Populärkultur kontra forskning 

• Journalistik spetsar till 
• ”Ny forskning om det svenska sveket” 
• Bitvis når forskningen ut – men svårt 

 
Välfärdssverige, ämne för mytbildningar 

• Dels framgången: ”Från mörkret tåga vi mot ljuset” 
• Dels offren: tex de steriliserade 

Proportionerna försvinner 
 
Andra världskriget 

• Hur kommer det sig att Sverige var så antinazistiskt? 
• Till skillnad från de flesta andra länder 

 
 


