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Förord 
 

Denna studie hade aldrig kunnat genomföras utan hjälp och stöd av ett antal personer. Först 
och främst måste jag tacka alla elever som hjälpt mig genom att medverka i denna 
undersökning. Dessutom vill jag tacka lärare samt rektorer vid de grund- och gymnasieskolor 
som deltagit, främst Åsa Lundgren, Kjell Nilsson, Eva Sjölin Forsberg och Gunnar Björk. I 
arbetet med att iordningställa enkätfrågorna har Bitte Wallin, Forum för levande historia, varit 
behjälplig genom att tillåta att frågor från Intoleransrapporten även skulle få användas i 
denna studie. Jag vill slutligen tacka Urban Nordh som korrekturläst förlagan samt min 
handledare Staffan Hansson som inspirerat mig att bli historielärare. 
 
Luleå, december 2005. 
 
Roine Wiklund 
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Abstrakt 
 

Brottsförebyggande Rådet genomförde tillsammans med Forum för levande historia en studie 
angående intolerans bland svenska skolungdomar. Resultatet visade att det fanns en relativt 
stor grupp intoleranta. Syftet med denna studie var att undersöka eventuell intolerans bland 
skolungdomar från grundskolans senare år och gymnasiet i Luleåområdet samt att jämföra 
deras kunskap och attityd rörande Förintelsen. Undersökningen genomfördes med kvantitativa 
enkäter riktade mot de valda undersökningsgrupperna samt genom kvalitativa litteraturstudier. 
Resultatet visade att de undersökta skolungdomarna uppvisade tendenser att vara mer 
intoleranta än riksgenomsnittet. Genom att diskutera värdegrunden, utöka 
historieundervisningen i skolan samt motverka utanförskap och negativt grupptryck borde 
rekryteringsbasen för de extremnationalistiska organisationerna kunna minskas och de 
intoleranta tendenserna reduceras. 
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Bakgrund  
 
Inledning 
En av historiens mest uppmärksammade händelser torde vara Förintelsen och det ohyggliga 
öde som drabbade miljontals oskyldiga människor runtom Europa. För att förstå mycket av 
det som händer i Europa och världen idag är det viktigt att känna till vad som skedde under 
Andra Världskriget. Fascinationen av Förintelsen verkar heller inte minska. En mängd böcker, 
filmer och dokumentärer produceras kontinuerligt av forskare, författare och filmskapare som 
på olika sätt försöker förmedla en bild av vad som skett. Samtidigt produceras även en annan 
typ av material av personer som inte anser att den historiskt korrekta bilden speglar 
verkligheten. Dessa personer menar, av olika anledningar, att Förintelsen antingen inte ägt 
rum eller att dess verkningar åtminstone kraftigt överdrivits. Bakom dessa revisionistiska 
åsikter samsas förutom extremister på den yttersta högerkanten även författare som David 
Irving, forskare som Robert Faurisson samt politiker som Irans nuvarande president, 
Mahmoud Ahmadinejad. Enligt Dagens Nyheter anser presidenten bland annat att 
västerlandet använt sig av myten om Förintelsen för att kunna skapa staten Israel (DN, 2005).  
 
Enligt SÄPO ökar för närvarande antalet hatbrott i Sverige (SÄPO, 2005) och enligt 
Intoleransrapporten (BRÅ/Forum för levande historia, 2004) finns det i Sverige en relativt 
stor grupp av intoleranta elever. De har också påvisat att det finns en stark koppling mellan 
intolerans och antisocialt beteende. En viktig uppgift för det svenska skolväsendet i allmänhet 
och historieämnet i synnerhet är därmed att förmedla sådan kunskap om Förintelsen att 
revisionistiska tendenser hos elever kan stävjas och motarbetas.  
 
Att aktivt motverka rasistiska strömningar och revisionister är med andra ord en viktig del i 
skolans värdegrundsfostrande uppgift. Oron för de extremnationalistiska strömningarna i 
samhället i kombination med elevers minskade historieundervisning ledande till sämre 
kunskaper har medverkat till att historia blir ett kärnämne från 2007. Ett initiativ som redan 
1997 lanserades av nuvarande statsminister Göran Persson var en informationsinsats, Levande 
historia, som senare resulterade i myndigheten Forum för levande historia (Forum för levande 
historia, 2005).  

 
 

Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka eventuell intolerans bland skolungdomar samt 
jämföra kunskapen och attityden rörande Förintelsen mellan elever från grundskolans senare 
år och gymnasiet. Med attityd menas i detta sammanhang vilken inställning som förevisas av 
eleverna gentemot judar och till viss mån invandrare. Genom att studera eventuell förändring 
av undersökningsresultaten mellan grundskolans årskurs 9 och gymnasiet bör det möjliggöra 
en diskussion angående huruvida historieundervisningen har haft någon inverkan på 
kunskapsläget hos undersökningsgrupperna. 
 
Att undersöka ifall ungdomars kunskaper angående Förintelsen skiljer sig mellan 
grundskolans senare år och gymnasiet blir med andra ord en värdemätare på hur 
historieundervisningen lyckats med att framlägga fakta som ungdomarna kunnat ta till sig. I 
och med att eleverna i årskurs nio inte ännu studerat Förintelsen under höstterminen, 
undersökningsperioden, blir kopplingen till gymnasiet intressant. Om kunskapen är högre på 
gymnasienivå än i årskurs 9 så borde det innebära att undervisningen bedrivits framgångsrikt. 
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Visar resultaten däremot på låga och/eller sjunkande värden innebär det att det finns brister 
någonstans. 
 
En målsättning med denna uppsats är dessutom att öka förståelsen för förintelsen och 
mekanismerna bakom intolerans för att därigenom medverka till att motarbeta destruktiva 
tendenser i samhället. 
 
 
Teoretisk grundsyn 
Den teoretiska vetenskapssyn som präglar förhållningssättet när det gäller textanalysen i detta 
arbete förutom den rent källkritiska är den hermeneutiska, det vill säga att söka skapa 
förståelse för det undersökta materialet genom tolkning. I detta fall kommer en hermeneutisk 
ansats enligt Jürgen Habermas att tillämpas som den blir beskriven av Anders Florén (1998). 
Enligt honom menar Habermas att forskaren måste inta en kritisk distans till 
undersökningsmaterialet när det ska tolkas samt ta hänsyn till och klarlägga ”de 
maktförhållanden och intressen som påverkar aktörens eller epokens yttranden och 
handlingar” Detta kallar Florén för misstankens hermeneutik (Florén/Ågren, 1998). Det blir 
med andra ord viktigt att förstå och tolka inte bara vad som sägs i texterna utan också i vilken 
kontext det sägs. Det är inte bara betydelsefullt att förstå vad som sägs utan också hur eller 
varför det sägs. 
 
När det gäller den empiriska undersökningen i studien så är den till delar komparativ till sin 
natur eftersom undersökningsresultatet ska jämföras mellan olika grupper, elever från 
grundskolans senare år och gymnasieelever. Men det kommer också att redovisas andra 
jämförelser rörande kön, bakgrund samt mellan olika undersökningar. Undersökningen är 
dessutom kvantitativ till sin utformning och resultatet kommer att redovisas i främst 
diagramform. 
 
 
Frågeställningar 
För att kunna lösa syftet med denna studie har följande frågor ställts till materialet: 
-Är det någon skillnad på andelen intoleranta i förhållande till kön, bakgrund och ålder? 
-På vilket sätt kan grupptryck påverka elever till att utveckla intolerans? 
-Skiljer sig de undersökta elevernas attityder sig från den nationella undersökningen? 
-Hur har judarnas historia och revisionismen påverkat ungdomars kunskaper och attityder? 
-Vad kan skolan göra för att främja värdegrunden bland eleverna och motverka intolerans? 
 
 
Disposition 
Uppsatsens inleds med kapitlet Metod. Där kommer tillvägagångssättet vid studiens empiriska 
del att redovisas, vilka som ingår i studien samt genomförandet. Dessutom kommer tidigare 
forskning att genomgås. Detta kapitel följs av en Historisk tillbakablick där det judiska folkets 
historia i Europa från medeltid till Förintelsen kortfattat framförs. Här diskuteras också 
förintelserevisionismen. Därefter följer ett kapitel om Grupptryck och intolerans där bland 
annat Intoleransrapporten och SÄPO:s senaste rapport om hatbrott redovisas. Här diskuteras 
dessutom forskning rörande moral och gruppers sociala mekanismer. Till sist diskuteras 
skolans roll gällande stävjande av ungdomars intolerans. I kapitlet Resultat klargörs det 
empiriska resultatet av undersökningen och det avslutande resonemanget kring resultaten förs 
i kapitlet Diskussion. 
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Metod 
 
Medverkande 
I denna undersökning har 114 elever medverkat från fem olika skolor i Luleå och Boden, 
fördelat enligt följande:  
-Från Stadsöskolan har 19 elever deltagit.  
-Från Bergviksskolan har 25 elever deltagit. 
-Från Handels- och fordonsprogrammet på Björknässkolan har 39 elever deltagit. 
-Från ledarskapsprogrammet på Örnen har 20 elever deltagit. 
-Från Fordonsprogrammet inriktning Flygteknik (Flygteknikcentrum) på Kallax har  
11 elever deltagit.  
 
 
Genomförande 
Den empiriska delen av undersökningen utfördes genom en kvantitativ enkätundersökning 
ställd till ett hundratal elever från grundskolans årskurs nio samt gymnasiet. 
Undersökningsområdet var från början begränsat till Luleå. Efter att ha varit i kontakt med 
Forum för levande historia hade tillstånd inhämtats som tillät att frågor som de använt sig av i 
Intoleransrapporten (2004) kunde användas i denna studie. Efter detta färdigställdes en enkät 
med 13 frågor riktade mot elever från grundskolans senare år (Bilaga 1) samt en enkät om 14 
frågor riktade mot gymnasiets elever (Bilaga 2). Tre typer av frågor har ställts; 
bakgrundsfrågor, kunskapsfrågor samt attitydfrågor. Av kunskapsfrågorna och attitydfrågorna 
har samtliga utom en rört synen på judar och kunskapen om Förintelsen. En fråga har rört 
generell attityd rörande invandring för att kunna sättas i relation till frågorna om attityden till 
judar. 
 
En första kontakt togs därefter med rektorer vid olika skolor i Luleå med nedslående resultat. 
Av de rektorer som kontaktades var det endast två som visade intresse (Bergviksskolan och 
Stadsöskolan). Under två veckor fick personliga kontakter på olika skolor användas och 
upptagningsområdet kom att utökas till Bodens kommun.  
 
Ursprungligen var det meningen att urvalet av informanter skulle komma att säkra 
representativiteten med tanke på skolform, grundskolans senare år eller gymnasium och 
yrkesförberedande- eller studieförberedande program samt kön och därigenom säkerställa en 
jämn fördelning mellan de olika grupperna. Dessutom skulle endast elever vid skolor i Luleå 
kommun användas i undersökningen. Att se till elevernas socioekonomiska bakgrund var 
dessutom ett viktigt inslag för att utröna om det fanns skillnader i enkätsvaren beroende på 
dessa faktorer. 
 
De problem som uppenbarade sig i form av svårigheter att komma ut på de olika skolorna i 
Luleå innebar förändringar i arbetssätt och urvalskriterium. Urvalet har därför blivit 
slumpmässigt angående kön men medvetet angående faktorer som grundskolans senare år 
eller gymnasium samt yrkes- eller studieförberedande program. Detta har inneburit en 
snedvridning angående kön (46 flickor gentemot 68 pojkar). Antalet elever från årskurs nio 
uppgick till 44 respektive 70 från gymnasiet. Av dessa 70 elever läste 20 vid ett 
studieförberedande program medan resterande 50 studerade vid något yrkesförberedande 
program. Det går inte att tala om något bortfall i denna studie eftersom alla de elever som 
närvarat vid enkätens utdelningstillfälle besvarat den. Före och under arbetet med den 
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kvantitativa analysen har kvalitativa litteraturstudier pågått där referenslitteratur och källor 
studerats och tolkats. 
 
 
Tidigare forskning 
Av tidigare forskning angående intolerans bland ungdomar har framförallt 
Intoleransrapporten studerats. Denna rapport publicerades 2005 och utfördes av 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) tillsammans med Forum för levande historia. I denna 
rapport har 10 600 svenska skolungdomar från årskurs 9 och gymnasiet fått svara på en 
omfattande enkät rörande intoleranta tendenser gentemot invandring, judar, muslimer och 
homosexuella (BRÅ/Forum för levande historia, 2005). Intoleransrapporten har till stora 
delar legat till grund för denna undersökning. Exempelvis har dess slutsatser i vissa fall 
använts komparativt med föreliggande studie för att utreda eventuella skillnader i intoleranta 
tendenser mellan de olika undersökningsgrupperna. 
 
I Säkerhetspolisens (SÄPO) årliga rapport Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2004 
(SÄPO, 2005) presenteras Säpos årliga statistik över polisanmäld brottslighet med koppling 
till främlingsfientlighet, antisemitism, homofobi, Vit-makt, den autonoma miljön samt 
djurrättsaktivism. Denna rapport har använts i undersökningen som underlag för att kunna 
visa på antalet vit-makt relaterade brott som anmälts i landet men även rörande Norrbotten.  
 
Helene Lööw har i Fritidskulturer (Berggren, red., 2000) beskrivit Vit-makt miljön i Sverige 
på ett initierat och välinformerat sätt. Hon redogör för extremnationalismens historia samt 
några olika typer av organisationer och rörelser som finns. Dessutom tas bakomliggande 
faktorer upp rörande ungdomars val att ansluta sig till denna typ av ideologi. Lööws text har 
använts för att kunna beskriva bakomliggande faktorer till anledningen varför en del 
ungdomar söker sig till de olika extremnationalistiska organisationerna som finns och är 
verksamma i Sverige idag. 
 
Christopher R. Browning har i sin studie av den tyska reservpolisbataljon 101 Helt vanliga 
män (1992) lyckats sammanställa förhörsprotokoll med annat källmaterial och skapat en bok 
som är både viktig och angelägen om man vill försöka förstå vilka mekanismer som kan 
förvandla vanliga män till mördare. I skakande realism beskrivs denna tyska enhet under 
utrensningarna av det judiska folket i Polen under Andra Världskriget. Det har varit av vikt att 
kunna använda och redovisa historiskt material för att visa på reella samband mellan 
grupptryck, moral och handlingar som normalt sett inte skulle utföras.  
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Historisk tillbakablick 
 
Förföljelsens historia 
Förföljelser och mord av judar var inte någon isolerad historisk händelse som begränsades till 
vad som kom att kulminera i de tyska dödslägren i Polen under Andra Världskriget. Redan i 
den tidiga kristenheten utvecklades en antisemitism grundad på att judarna ansågs vara 
orsaken till Jesu korsfästelse och död. Under tidig medeltid hade många västeuropeiska städer 
en liten kontingent av judiska bosättare. De var inte tillåtna att äga mark eller arbeta som 
hantverkare utan fick försörja sig på annat sätt. Ett sätt blev att låna ut pengar mot ränta, vilket 
inte kristna fick lov att göra. Antisemitismen tilltog, mycket beroende på alla de som var 
skuldsatta och inte kunde eller ville betala tillbaka sina lån. Detta fick bland annat till följd att 
påven 1215 begränsade judarnas ekonomiska förehavanden, bland annat genom att förbjuda 
dem att inneha offentliga ämbeten. Dessutom skulle alla judar bära speciella kläder så att de 
skilde sig från den övriga befolkningen. Kung Edward I lät kasta ut alla Englands judar 1290 
och detsamma gjorde den franske kungen Filip IV tolv år senare (Mc Kay, 1992).  
 
Under digerdödens härjningar i mitten av 1300-talet fick judarna ofta skulden för pandemins 
förödelse och som en följd därav blev tusentals människor torterade och brända på bål runt 
om på vår kontinent, framförallt i det Tysk-romerska riket. De som lyckades fly undan fann 
en fristad i de östra delarna av Europa, främst hos den polske kungen Kasimir III som tog 
emot alla med öppna armar (Harrison, 2000).  
 
Trakasserier av judar förekom även i östra Europa där tusentals människor mördades under så 
kallade pogromer. Förföljelsen eskalerade i och med mordet på Tsar Alexander II 1881 och 
förföljelsen av judarna anfördes då av tsarens säkerhetspolis Ochrana. Detta fick till följd att 
ungefär två- av Rysslands fem miljoner judar emigrerade till USA (Mc Kay, 1992). 
 
Inte heller Sverige har ett fläckfritt förflutet. Fram till 1772 var inte judar välkomna i landet 
om de inte lät döpa sig. Gustav III ansåg dock att det vore ekonomiskt fördelaktigt med en 
judisk invandring och 1774 anlände sigillgravören Aaron Isaac till Stockholm från 
Nordtyskland och blev den förste juden att officiellt bosätta sig i landet. Han kom att följas av 
fler. Till en början fick judarna dock endast bosätta sig i Stockholm, Göteborg samt 
Norrköping och livnära sig inom ett fåtal yrken. De fick inte heller gifta sig med kristna och 
allt reglerades genom det judereglemente som utfärdades av Kommerskollegium 1782. 
Mellan 1838-70 genomdrevs en rad reformer där judar gavs rätten att äga fast egendom, gifta 
sig med kristna och bosätta sig var de ville. Dessutom upphävdes yrkesförbudet och 1870 
beviljades judarna till sist medborgarskap. Fram till Första Världskriget immigrerade en 
mängd ryska judar och vid tiden för Andra Världskriget bodde ungefär 8 000 judar i landet 
(Institutet för Judisk Kultur, 2005).  
 
 
Förintelsens historia 
Fram till Adolf Hitler och nazisternas makttillträde i Tyskland 1933 hade judeförföljelser 
inträffat i så gott som hela Europa vid någon historisk tidpunkt. Antisemitismen var utbredd 
och under 1800- och början av 1900-talet var det många politiker som anammat dessa åsikter. 
I skuggan av Versaillesfreden och de oroliga år som därefter följde dök Hitler upp på den 
politiska scenen. Med sin starkt nationalistiska, revanschistiska och antisemitiska politik 
skyllde han de flesta av Tysklands problem på den internationella judendomen. Efter en 
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misslyckad kupp 1923 blev han satt i fängelse i Landsberg där han skrev Mein Kampf. Efter 
några år av ekonomisk och politisk stabilitet störtade 1929 Weimarrepubliken återigen ner i 
depression och massarbetslöshet och denna gång lyckades Hitler bättre med sina politiska 
ambitioner (Mc Kay, 1992).  
 
Den nationalsocialistiska politiken fann omsider gehör hos det tyska folket och i valet 1932 
erhöll de 14,5 miljoner röster (över 37%) och blev riksdagens största parti. Efter en valteknisk 
samverkan med de konservativa lyckades Hitler att erövra den politiska makten för att 
därefter utmanövrera sina samarbetspartners. Den 30 januari 1933 blev Hitler utnämnd till 
Rikskansler av den åldrande presidenten Hindenburg och därefter gick allt fort. Redan 27 
februari brann Riksdagshuset ner och följden blev undantagslagar samt att 4 000 kommunister 
fängslades. Under våren startades upplopp och bojkotter mot judar och de första 
koncentrationslägren upprättades för internering av statsfiender. Under sommaren förbjöds 
övriga politiska partier och Tyskland blev därmed en enpartistat. Därefter stiftades lagar 
angående tvångssterilisering av folk med ärftliga sjukdomar, förbud mot arbetslöshet och 
förbud för judar att äga land, den första lagen riktad enbart mot judar (Levande historia, 2005) 
 
De så kallade raslagarna infördes 1935 och medförde att judarna blev andraklassens 
medborgare utan rösträtt som dessutom inte fick gifta sig med tyskar (arier) eller inneha 
offentlig tjänst. Under de två påföljande åren begränsades judars rättigheter ytterligare med 
bland annat yrkesförbud i fler och fler näringar. 1938 måste de registrera all sin egendom och 
fick inte längre bedriva handel, de måste även ha ett ”J” stämplat i sina pass, förmodat efter 
svensk och schweizisk påtryckning. Detta försvårade den emigration som uppmuntrades av de 
tyska myndigheterna. Grannländerna ville inte gärna ta emot judiska flyktingar (Levande 
historia, 2005 / Englund, 1996).  
 
På natten mellan den nionde och tionde november 1938 inträffade Kristallnatten. Efter att en 
judisk yngling mördat en tysk tjänsteman i Paris skövlades och förstördes judiska affärer och 
synagogor över hela Tyskland. Tusentals människor misshandlades och många mördades 
under den natten och i dess efterspel ställdes ingen inför rätta. Istället fängslades omkring 
30 000 judar och sattes i koncentrationsläger. Än fler blev skadeståndsskyldiga för att ha 
provocerat fram våldsamheterna. Året därpå beslagtogs allt det guld och silver som de tidigare 
registrerat (Levande historia, 2005). 
 
I och med krigsutbrottet i september 1939 och erövringen av Polen fick den judiska 
befolkningen även i detta land känna av de nya härskarnas hårda raspolitik. Alla Polens 
omkring två miljoner judar tvingades att flytta in till speciella områden i städerna, getton, och 
alla över tio år skulle bära en gul Davidsstjärna fastsydd på kläderna för att markera sin 
tillhörighet. I slutet av året sker de första gasningarna av utvecklingsstörda i Polen och 
Tyskland, eutanasiprogrammet. (Levande historia, 2005) Efter det polska fälttåget visade det 
sig vara svårt att kontrollera den stora judiska populationen i landet och att bevakningen tog 
stora resurser i anspråk. Efter segern mot Frankrike sommaren 1940 var tyskarna övertygade 
om att nya möjligheter till deportation skulle komma att öppnas. Den franska kolonin 
Madagaskar blev ett uttänkt deportationsmål för den judiska populationen i Europa. I och med 
att kriget snart förväntades vara över kunde judarna skeppas till ön för internering. Men 
freden dröjde och deportationsplanerna grusades. Sommaren 1941 anföll Tyskland 
Sovjetunionen och i och med det stod de inför dilemmat att ta hand om ytterligare fyra 
miljoner judar (Englund, 1996). 
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Förintelsen 
Inför det ryska fälttåget hade fyra specialförband (Einsatzgruppen) satts upp med 
inledningsvis omkring 600-1 000 man i varje grupp. Deras uppgift var att följa de reguljära 
förbanden och ta hand om kommunister, judar och andra för regimen misshagliga personer. 
Den uppgiften togs på stort allvar och över en miljon människor arkebuserades i de 
ockuperade områdena i öster. Den mest ökända avrättningen ägde rum vid ravinen Babi Yar 
utanför Kiev. Under ett par dagar i september 1941 mejades omkring 33 700 personer ner av 
kulsprutor. I Thames Televisions TV-serie En värld i krig, som producerades och sändes i 
början av 1970-talet, berättade SS-chefen Heinrich Himmlers adjutant SS-generalen Karl 
Wolff om en annan episod från östfronten. Himmler hade velat närvara vid en arkebusering 
och stod vid avrättningsplatsen. Vid skottillfället träffades han på kläderna och eventuellt 
även i ansiktet av hjärnsubstans från ett av offren varvid han äcklad backade från platsen 
(BBC, 1973). Detta starka intryck kan ha bidragit till att man inom SS snart började se sig om 
efter andra metoder som inte var lika påfrestande för de tyska soldaterna.  
 
Att dödandet bara utfördes av kallblodiga mördare som gillade sina göromål bestrids av 
forskare som Christopher R. Browning. Han har visat att morden oftast begicks av helt 
vanliga män och att det framförallt var grupptrycket från kamrater som möjliggjorde 
mördandet. Det fanns de som vägrade eller smet från tjänsten men de fick inga officiella 
repressalier riktade mot sig utan blev istället uttagna i annan tjänst (Browning, 1992).  
 
Under 1940 utökades eutanasiprogrammet till att även omfatta utvalda fångar i Tysklands 
fängelser och koncentrationsläger. För att effektivisera mördandet och öka kapaciteten 
övergick man från injektioner till giftgas. Under 1941 upprättades ett läger utanför byn 
Chelmno i Polen för att med gasning ta död på alla de arbetsoföra fångarna i de polska 
koncentrationslägren. Det första dödslägret hade därmed etablerats och kom snart att följas av 
fler (Englund, 1996). Den 20 januari 1942 hölls en konferens i Wannsee utanför Berlin. 
Deltagarna kom från olika statliga departement samt SS. Under ledning av säkerhetstjänstens 
(SD) chef Reinhardt Heydrich kom de att diskutera vilka praktiska problem den slutliga 
lösningen (Endlösung) av judefrågan kunde innebära för de olika statsförvaltningarna och hur 
uppgiften praktiskt skulle lösas. Det uppskattades att omkring 11 miljoner judar bodde i 
Europa så de logistiska problemen var omfattande om alla skulle skickas till östra Europa för 
avlivning. (Haus der Wannsee-Konferenz, 2005). 
 
Under våren 1942 upprättades en rad dödsläger i Polen: Belzec, Sobibor och Treblinka. De 
administrativa uppgifterna och lägerledningen bestod av tyskar medan vakterna oftast kom 
från Ukraina eller Baltikum. Efter att över 1 700 000 människor mördats i dessa tre läger 
förstördes de av tyskarna under 1943 för att därigenom dölja vad som skett. Även 
koncentrationslägret Auschwitz utökades med ett dödsläger vid sidan, Birkenau, och 
Majdanek får sina gaskammare färdigställda i oktober. Dödandet vid alla dessa platser sker 
med en löpandeband teknik där de anländande fångarna kläddes av, gasades och sedan 
kremerades, antingen i ugnar eller på stora halster utomhus. Totalt beräknas över 3 300 000 av 
Europas judar ha dött på detta sätt bara i de sex dödslägren i Polen (Bruchfeldt m fl, 1999). 
När kriget tog slut beräknades ungefär 5.6 till 6.3 miljoner judar ha dött till följd av den 
nationalsocialistiska raspolitiken. Till detta ska läggas homosexuella, ryska krigsfångar, 
oliktänkande och många, många andra (Levande historia, 2005). 
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Revisionismen 
Det finns en mängd personer och organisationer som vill förändra bilden av Förintelsen eller 
förneka den helt. De vänder sig mot den accepterade uppfattningen och försöker med olika 
medel att falsifiera vittnesmål, fotografier, dokument och annat som kan ha anknytning till 
folkmordet på judarna. En anledning till att det finns människor som för fram tesen att 
förintelsen inte ägt rum kan vara att de därigenom vill göra den nationalsocialistiska politiken 
presentabel. Om Förintelsen inte hade ägt rum kan de möjligen lättare föra ut sitt budskap. 
Om man ser till vilka grupperingar som står bakom revisionistiska hemsidor på svenska så 
tillhör många högerextrema organisationer och partier som exempelvis Nationalsocialistisk 
front, Svenska motståndsrörelsen och Nationell ungdom.  
 
En annan anledning till revisionistisk propaganda är att försöka misskreditera landet Israel 
och den judiska befolkningen. Här intar Radio Islam och Ahmed Rami en framträdande roll 
för svenskt vidkommande. Rami drev tidigare närradiostationen Radio Islam som numera är 
namnet på hans hemsida. Han har suttit i fängelse för hets mot folkgrupp och betecknar sig 
själv som Sveriges enda politiske fånge. Straffet fick han för hundratals utfall mot judar och 
på hans hemsida går det bland annat att läsa: 

 
”Förintelsen” befriar judarna från varje form av gruppkritik. Den ger dem en 
samhörighetskänsla genom vilken deras ledare kan kontrollera dem. 100:tals miljarder D-
mark har pressats ur Tyskland i form av enorma skadestånd som bidrar till att hålla det 
internationella socialfallet Israel vid liv. … ”Förintelsen” används också av den judiska 
lobbyn i USA för att kontrollera USAs utrikespolitik så att den gynnar Israel på bästa sätt. 
Och det är inget man från sionistiskt håll vill förlora (Radio Islam, 2005). 
 

En av de mer kända internationella revisionisterna är den franske litteraturprofessorn Robert 
Faurisson som bland annat hävdat att Anne Franks dagböcker är falsarier. Han har flera 
gånger besökt Sverige på inbjudan från Rami. Faurisson har bland annat stått bakom den 
undersökning som den amerikanske ingenjören Fred Leuchter gjort som enligt dem bevisat 
att det inte funnits några gaskammare i Auschwitz. Det var denna rapport som fick den 
brittiske amatörhistorikern och författaren David Irving att börja tvivla på Förintelsen 
(Revisionists.com, 2005). I januari 2000 startade en rättegång mot historikern Deborah 
Lipstadt och hennes bokförlag efter att Irving stämt henne för förtal. Hon hade i en bok 
utmålat Irving som en farlig förintelseförnekare och under rättegången var det hennes sak att 
bevisa att Förintelsen verkligen ägt rum. En mängd historiker från Europa och USA deltog i 
rättegången som avgjorde målet till den anklagades fördel (Guttenplan, 2001).  
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Grupptryck och intolerans 
 
Teori kring grupptryck och moral 
Enligt Rolf Granér (1994) består en grupp av människor som samspelar med varandra genom 
bland annat olika sociala roller, ledarskap och undergrupper (subgrupper). Det finns sociala 
normer som reglerar samspelet mellan de olika individerna i gruppen samtidigt som 
kommunikationen binder dem samman. För medlemmar i en grupp finns det olika sociala 
behov som behöver tillgodoses för att inte medlemmar ska vantrivas. Gruppmedlemmar vill 
känna tillhörighet och för att få det är man beredd att anpassa sig till gruppens villkor. 
Gruppmedlemmen vill även få en klar position i gruppen och känna sig accepterad för att 
därigenom ingå i gemenskapen. I gruppen är anpassning nödvändig för samarbete och denna 
konformitet underbyggs av medlemmarnas påverkan, det vill säga grupptryck.  
 
Det finns tre typer av normer som bestämmer gruppens handlande. Det som betraktas som 
normalt beteende benämns enligt Granér (1994) som normalitetsnorm. Det som reglerar 
gränserna för tillåtet beteende kallas förbudsnorm och idealnormen beskriver det önskvärda 
beteendet. För de som av en eller annan anledning handlar på ett sätt som bryter mot normen i 
gruppen kan olika typer av sanktioner inträffa. Hoten om bestraffning verkar avskräckande för 
gruppmedlemmar. Sanktionerna kan syfta till anpassning eller vara en ren bestraffning och 
kan bestå av bland annat pinsam tystnad, skämtsamma kommentarer, skvaller, bestraffande 
fördelning av arbetsuppgifter, konfrontationer, psykisk uteslutning samt öppna krav på 
uteslutning från gruppen (Granér, 1994). Till dessa sanktioner kan dessutom tillföras våld 
samt hot om våld.  
 
För att visa på grupptryckets dynamik kommer ett exempel från verkligheten att redovisas. 
Browning menar (1992) att grupptryck ofta spelade en avgörande roll för att vanliga män 
skulle kunna bli mördare. Genom att underkasta sig gruppens överordnade intresse minskar 
den enskilde gruppmedlemmen risken för sanktioner som utfrysning eller mobbing. Men det 
fanns de som trots allt motsatte sig trycket från gruppen. I fallet med den tyska polisbataljon 
som undersöks av Browning visar det sig att mellan 10-20% av dem som var uttagna till 
exekutionstjänst antingen bad om att slippa eller smet utan påföljande repressalier. Flera av 
dem som var uttagna avbröt dessutom verksamheten efter en eller några omgångar, främst på 
grund av fysiskt illamående. ”Att lämna ledet den morgonen i Jósefów innebar inte desto 
mindre att man vek från kamraternas sida och medgav att man var ’för vek’ eller ’feg’. Vem, 
undrade en polisman senare med eftertryck, ville väl ’förlora ansiktet’ inför alla de andra?” 
(Browning 1992). Huvuddelen av de polismän som ingick i den undersökta polisbataljonen 
var dock med och sköt hundratals män, kvinnor och barn och bara ett fåtal hade den moraliska 
styrkan att vända gruppen ryggen. 
 
Psykologen Stanley Milgram genomförde 1961-62 en serie experiment vid Yale angående 
auktoritetsbundenhet. Han fann att 65% av försökspersonerna var villiga att ge en för dem 
okänd person elektriska stötar på upptill 450 volt bara för att de blev tillsagda att göra så av en 
auktoritetsperson. Nu var det ingen ström på riktigt och offret var aldrig utsatt för någon fara 
men det visste ingen av dem som testades och när voltstyrkan vreds upp jämrade sig offret 
och skrek som om verklig smärta upplevdes. (Blass, 2005). Enligt Browning (1992) visar 
Milgrams experiment att det naturliga urvalet har frambringat människor som anpassar sig 
till: 
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rangordning och organiserad social verksamhet. Socialisering … liksom en lång rad 
belöningar och bestraffningar i stort – förstärker och internaliserar en benägenhet till 
lydnad. Att synbarligen frivilligt ingå i ett auktoritetssystem som uppfattas som legitimt 
skapar stark pliktkänsla (Browning, 1992). 

 
Han menar vidare att begrepp som ”lojalitet, plikt, disciplin” därigenom blir moraliska 
imperativ som gör att det personliga ansvaret för handlingarna upphör. Enligt Browning 
konstaterade Milgram att ”det ska inte mycket till för att få människor att döda”. Själv menar 
han att ”mänskligt ansvarstagande är sist och slutligen en personlig angelägenhet. … Om 
männen i reservpolisbataljon 101 kunde bli mördare … vilken grupp människor kan då inte 
bli det?” (Browning, 1992).  
 
 
Moralisk utveckling 
Enligt Gunn Imsen (2000) presenterade den amerikanske psykologiprofessorn Lawrence 
Kohlberg sin syn på barns moraliska utveckling på 1960-talet. Precis som Piaget och Erikson 
så är Kohlbergs teori en stadieteori där utvecklingen sker gradvis, i trappsteg. Även om 
Kohlberg utgick från Piagets forskning så bedrev han egna studier angående moraliska 
värderingar, inte handlingar. Genom denna forskning kunde tre nivåer med två stadier i varje 
identifieras av honom. Stadierna är åldersbundna och kommer i en bestämd följd där alla 
passeras (Imsen, 2000).  
 
I den förmoraliska nivåns första stadium underkastar sig barnet auktoriteter med makt. Det 
finns en rädsla för bestraffning och barnet kan inte förstå det bakomliggande moraliska 
resonemang hos den som straffar. I det andra stadiet har intresset vaknat för andra människor 
men de andra ses bara som instrument som kan användas för att uppnå egna fördelar av något 
slag. Barnet har även utvecklat ett Hammurabiskt tänkande där öga för öga och tand för tand 
ingår. Detta stadium pågår fram till omkring sju år (Imsen, 2000). 
 
Mellan 7-13 år inträffar nästa utvecklingssteg som Kohlberg kallar för den konventionella 
nivån. I dess första stadium har ett tvåvägstänkande i förhållande till andra inträtt. Barnet 
behandlar andra väl för att själv få beröm. Barnet börjar även förstå intentioner bakom 
handlande. I det andra stadiet börjar auktoriteter och vedertagna regler att lydas. Respekt visas 
även och barnet försöker upprätthålla lugn och ordning (Imsen, 2000). 
 
Den efterkonventionella nivåns första stadium utmärker sig av tankar om att moraliska värden 
bestäms utifrån vad de flesta i samhället anser vara riktigt. De anser att det inte finns några 
absoluta normer och värden utan att lagarna kan förändras utifrån rådande majoritet. Denna 
nivå har en inriktning mot social överenskommelse. I det andra stadiet utvecklas den egna 
moralen mot universella etiska principer där ”rätt och fel bestäms utifrån det egna samvetet 
och grundas på tankar om överordnade värden eller etiska principer, som gäller för alla 
människor … rättfärdighet, jämställdhet och människovärdets okränkbarhet” (Imsen, 2000).  
 
Nivåerna kan inte tolkas helt definitivt och det finns individuella skillnader i denna kognitiva 
utvecklingsprocess. Det har även framförts kritik mot Kohlbergs teori, bland annat för att alla 
hans informanter var pojkar (Imsen, 2000). En annan viktig aspekt att föra fram till diskussion 
är inlärningsteoretikernas syn på detta ämne som skiljer sig på en avgörande punkt mot 
kognitiva moralteorier som Kohlberg. Istället för att se till moralen bakom en handling ser 
inlärningsteoretiker mer på själva handlingen, moral blir en fråga om inlärt beteende. 
Inlärning genom observation och imitation gör att barnen lär sig vad som är rätt och fel. 
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Genom att barnens imitation antingen godkänns eller avvisas av människor i dess omgivning 
blir beteendet förstärkt eller avslutat. Att det finns bra förebilder blir därför av central 
betydelse inom denna teori och modellinlärning blir ett centralt begrepp. Moraliska skillnader 
mellan individer beror här på skillnader i miljö och påverkan (Imsen, 2000). Detta innebär att 
intoleranta ungdomar vilka befinner sig i en intolerant miljö, föräldrar eller kamrater, får sin 
moral förstärkt och att möjligheten att bryta denna spiral till stor del faller på skolan där dessa 
elever kan få möjlighet att möta andra människor med andra värderingar. Av bland annat detta 
skäl är det viktigt att undersöka vilka de intoleranta ungdomarna är. 
 
 
Ungdomar och intolerans 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har tillsammans med Forum för levande historia slutfört en 
kartläggning av ungdomars antisemitiska, islamofobiska, homofobiska och invandrarfientliga 
tendenser. Undersökningen genomfördes genom enkäter som besvarades av 10 600 elever 
från årskurs 8 till årskurs tre på gymnasiet. Studien Intoleransrapporten presenterades 2004 
och visade att de flesta ungdomar i undersökningen var positiva till de olika 
minoritetsgrupperna som studien omfattade. Siffrorna varierar dock något mellan de olika 
grupperna. 66% av informanterna är mycket toleranta eller toleranta gentemot muslimer. 
Motsvarande siffra för judar är 68% och för homosexuella 74%. Ser man på siffrorna för 
gruppen mer eller mindre tveksamma så visar dessa på 26% för muslimer, 27% för judar och 
20% för homosexuella. Andelen intoleranta gentemot muslimer är 8%, gentemot judar 6% 
och gentemot homosexuella 7%. Trots att ungefär sju av tio elever visar sig vara toleranta så 
tillhör fortfarande ungefär var tredje elev gruppen tveksamma eller intoleranta. En slutsats 
som redovisas är att ”ungdomar som ger uttryck för en negativ inställning till invandring 
tenderar att också ha negativt inställda attityder mot muslimer, judar och homosexuella” 
(BRÅ/Forum för levande historia, 2004).  
 
Intoleransrapporten (2004) visar dessutom att den mest toleranta gruppen av elever är flickor 
på studieförberedande program medan pojkar på yrkesförberedande program är de mest 
intoleranta. Flickor tenderar att vara något mer toleranta än pojkar generellt. Det finns också 
tydliga samband mellan intolerans och antisocialt beteende samt skolmisslyckanden. För 
övrigt påvisar studien att det är samma riskfaktorer för intolerans som för kriminalitet men att 
ungdomskriminalitet rörande andra typer av brott än intoleransbrott förmodligen inte skulle 
komma att minska bara på grund av ökad tolerans, problematiken är för omfattande 
(BRÅ/Forum för levande historia, 2004). 
 
När det gäller ungdomarnas politiska preferenser visar undersökningen att de elever som har 
angett att de politiskt sympatiserar med någon av de högerextrema partierna 
Nationalsocialistisk front, Nationaldemokratiska partiet eller Sverigedemokraterna tenderar 
att vara mycket intoleranta. Ungefär 7% av de tillfrågade eleverna uppger att de kommit i 
kontakt med material från någon av de extremnationalistiska eller rasideologiska 
organisationer som finns. Av dem som kategoriserats som intoleranta är siffran 30%. När det 
gäller Internet så är antalet elever som besökt en rasistisk eller extremnationalistisk hemsida 
också där 7% av de tillfrågade mot 38% av gruppen intoleranta. 15% av eleverna hävdar att 
de någon gång lyssnat på Vit-makt musik (White Noice). Där är siffran högre för pojkar 
(18,5%) jämfört med för flickor (12%). Dessutom har 25% av pojkarna på yrkesförberedande 
program lyssnat på Vit-makt musik någon gång medan siffran för individuella programmet är 
40% för båda könen (BRÅ/Forum för levande historia, 2004).  
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På frågor rörande Förintelsen visar Intoleransrapporten att majoriteten av elever är helt säker 
(64,3%) eller ganska säker (17,3%) på att Förintelsen ägt rum. De som anger att de inte vet 
uppgår till 13% medan 3% är lite osäkra och 2,3% inte alls säkra. Jämfört med en tidigare 
undersökning som gjordes 1997 (Lange) så har det uppkommit skillnader. Andelen helt säkra 
har minskat med 8,4% sedan 1997 och andelen vet ej har ökat med 3,9%. Av dem som inte är 
säkra på att Förintelsen ägt rum har andelen minskat med 1,6% sedan den förra mätningen. 
Av dem som medverkat i undersökningen har 57% någon gång hört det revisionistiska 
påståendet att Förintelsen aldrig ägt rum. I en SIFO-undersökning från 1999 hävdade 86% av 
de tillfrågade att de hört påståendet. Av de mycket toleranta eleverna i undersökningen visar 
det sig att 86% är helt säkra på att Förintelsen ägt rum medan andelen bland de intoleranta 
endast är 47%. Av detta har slutsatsen dragits att desto mer intolerant en elev är desto mer 
hemfaller eleven till att inte tro att Förintelsen inträffat. Enligt rapporten anser ungefär 12% 
av landets elever att det bor för många judar i Sverige. 12% anser också att det talas för 
mycket om nazismen och utrotningen av judar medan ytterligare 22% delvis håller med. Av 
de återstående är 29% tveksamma till påståendet medan 37% anser att det inte stämmer 
(BRÅ/Forum för levande historia, 2004).  
 
Enligt Säkerhetspolisens (SÄPO) rapport Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2004 
(SÄPO 2005) har antalet så kallade hatbrott ökat i landet medan anmälningar kopplade till 
Vit-makt miljön varit relativt oförändrad sedan 2001 (1 201 anmälningar) men ändå ökat 
något under 2004 (1 266 anmälningar). Det är främst brott som kan kopplas till nazistisk 
ideologi som Hitler-hälsningar och klottrade hakkors som blir anmälda. Angående anmälda 
våldsbrott gäller de flesta fallen misshandel av personer ur den autonoma miljön under 
konfrontationer mellan de båda grupperna. SÄPO menar vidare att Vit-makt miljön i Sverige 
strävar mot att bli mer synlig i samhället och har hållit flera demonstrationer, konserter och 
torgmöten (SÄPO 2005).  
 
Under 2004 gjordes 151 anmälningar till polisen på brott som kunde antas ha en antisemitisk 
bakgrund, vilket innebar en ökning med 44% sedan föregående år. Den stora ökningen 
förklaras av SÄPO med att nya metoder använts vid sammanställningen av undersökningen 
och att huvuddelen av ökningen kan hänvisas till detta.  
 
 
  Antisemitiska                      Totalt  
 
Brottskategorier  Vit makt Antal     Norrbotten Vit-makt 
     Relaterade  
Grov misshandel         1      1   0        8  
Misshandel          0      6   0    101  
Olaga hot/ofredande       10    42   1    210  
Ärekränkningsbrott         0      7   0        0  
Skadegörelse         3    10   0    291  
Klotter          5    11   0    260  
Hets mot folkgrupp       21    66   0    333  
Olaga diskriminering         0      2   0        0  
Övriga brott          1      6   0      63  

Summa        41   151   1 1 266 
Tabell 1. Antisemitiska brott (Källa: SÄPO, 2005). 
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Tabellen ovan visar antalet anmälda brott med antisemitiska motiv samt det antal av dessa 
som kan knytas till Vit-makt miljön. Dessutom redovisas antalet antisemitiska anmälningar 
för Norrbottens län samt det totala antalet anmälningar som kan knytas till Vit-makt miljön i 
Sverige. Den låga andel antisemitiska brott i Norrbotten kan eventuellt förklaras av att den 
judiska populationen i länet är relativt liten. 
 
En kontroversiell fråga är varför ungdomar ansluter sig till Vit-makt relaterade organisationer. 
Enligt Heléne Lööw (2000) finns det få studier i ämnet men den norske forskaren Tore Bjørgo 
har listat en rad faktorer som påverkar och attraherar. Enligt honom söker sig många 
ungdomar till denna typ av organisationer för att de helt enkelt delar samma ideologi och 
politiska övertygelse som finns representerad där och som de saknar hos de etablerade 
partierna. Andra ansluter sig för att de känner provokation och/eller ilska mot exempelvis 
invandrare eller antirasister. Detta är inte ett ideologiskt styrt val utan de reagerar på sådant de 
anser vara oacceptabla beteenden från dessa grupper. Det finns även ungdomar som blivit 
mobbade eller misshandlade av invandrare och söker sig till Vit-makt miljön för beskydd. 
Ytterligare andra kan karaktäriseras som sökare som letar efter identitet inom olika grupper 
medan en annan typ av sökare letar efter spänning och/eller våld. Hos de sistnämnda brukar 
det finnas ett stort intresse av vapen, uniformer och våld, de vill vara med i organisationen för 
att få slåss. Det finns dessutom de som väljer dessa grupperingar som en protest mot 
vuxenvärlden. Att bli nationalsocialist ses som den yttersta provokationen mot en 
vänsterinriktad vuxengeneration. Den sista grupp som Bjørgo redovisar är de som kommer 
från problemfyllda familjeförhållanden där gruppen blir ett substitut för, framförallt, förlorade 
fadersgestalter. Det finns även de som saknar kamrater och därför söker vänner och 
möjligheten att tillhöra en social gemenskap. Enligt Lööw så tycks det dock som att få av de 
svenska aktivisterna är socialt utslagna, många av dem arbetar eller studerar (Lööw, 2000). 
 
Lööw pekar vidare på att de flesta av dem som är aktiva i Vit-makt miljön ofta ansluter sig i 
de yngre tonåren och att det närmast kan liknas vid en religiös väckelse. Hela deras liv 
förändras och det mesta kretsar kring den gemensamma kampen. Vid intervjuer visar det sig 
att många av medlemmarna känner sig utvalda och speciella samtidigt som de förmedlar en 
känsla av utanförskap (Lööw, 2000). 
 
Ett antagande som gjordes inför färdigställandet av Intoleransrapporten (2004) var att det 
fanns bakomliggande, icke slumpmässiga, faktorer som påverkade de elever som uppvisade 
en intolerant tendens. Detta antagande bekräftades genom resultatet. Det visar sig att elever 
med:  
 

hög grad av intolerans tenderar i viss utsträckning att vara förknippade med 
– låg utbildning och social klass hos föräldrar 
– vissa individuella och känslomässiga faktorer som rastlöshet, aggressivitet och bristande 
empati (men däremot inte nervösa besvär) 
– dåliga skolprestationer och skolanpassning 
– vissa typer av problematiska familjeförhållanden som låg vetskap hos föräldrar om den 
unges umgängesvanor 
– stereotypa genusnormer 
– känslor av samhälleligt utanförskap 
– frekvent kamratumgänge kvällstid, ofta i grupp, och även att oftare än genomsnittligt 
träffa ett par år äldre kamrater. 

 
Dessutom förekommer det en högre grad av festande och alkohol i denna grupp än i övriga. 
Det finns också ett samband mellan intolerans och antisocialt beteende. Enligt studien finns 
det dock möjligheter att bryta högerextremistiska tendenser hos ungdomar:  
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Framgång i skolan och föräldrakontroll anses skydda mot ungdomsbrottslighet och 
högerextremism genom att dessa faktorer tenderar att reducera i vilken omfattning unga deltar 
i kamratkretsar som uppmuntrar till brott. Deltagande i sammanhängande nätverk byggda 
kring sociala institutioner som exempelvis skolan eller familjen förser individer med resurser 
som hjälper dem att klara av och bemöta olika livssituationer. Processer av informell social 
kontroll blir källor till socialt kapital som skyddar ungdomar från att inkorporera traditioner 
av våld och högerextremism i sin personliga livsstil. 

 
Om ambitionen i samhället är att minska ungdomsbrottslighet kopplad till intolerans så menar 
rapporten att det bästa sättet är att minska andelen intoleranta ungdomar (Brå/Forum för 
levande historia, 2004). På det sättet kan det även gå att minska rekryteringsbasen för Vit-
makt organisationer.  
 
 
Skolans roll 
En viktig roll för skolan är att förmedla demokratiska värderingar och en sund värdegrund till 
eleverna. Detta arbete är noga dokumenterat i de olika styrdokument som finns för skolans 
verksamheter. En annan viktig uppgift är att bemöta intoleranta ungdomars åsikter och bryta 
negativa tendenser. I Skollagens första kapitel §2 går det att läsa: 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som 
verkar inom skolan 
… 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden (Skollag, 1985:1100) 

 
Detta innebär att en stor vikt läggs på lärarkåren att bryta destruktivt beteende och att stå fram 
som förebilder i ord och handling. Men dessutom att skapa förståelse för människors 
egenvärde och diskutera frågor som rör intolerans och xenofobi. I 1994 års läroplan för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94) går följande att läsa: 
 

Förståelse och medmänsklighet 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall 
i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser. 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 
som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 
… En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå 
och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan skall bidra till att 
människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt 
svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. (Lpf 94). 

 
Även i kursplanen för enskilda ämnen går det att läsa om skolans ambition att utveckla 
eleverna till demokratiskt tänkande individer som visar respekt för varandras olikheter. I 
Kursplan för ämnet historia diskuteras att ämnet skall ge en tidsdimension till eleverna och att 
denna ska stärka den egna identiteten samt ge insikt om den egna och de nationella 
minoriteternas ursprung och kulturarv. Dessutom står det: 
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Historia ger möjlighet till att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och 
tolerans, vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. 
Historiska insikter om andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för 
internationellt samarbete samt ökad förståelse i en multietnisk, konfliktfylld värld 
(Skolverket, 2005). 

 
Mål att sträva mot i ämnet historia är att eleverna ”tillägnar sig insikter om kulturarvet och 
dess skiftande innehåll för olika människor och olika nationella minoriteter, på basis av det 
historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet” (Skolverket, 2005). Dessa 
utdrag från styrdokumenten visar på relevansen och vikten som läggs på värdegrundsarbetet, 
där kunskap om Förintelsen bör ingå som en naturlig del.  
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Resultat 
 
Enkäten består av tretton frågor till eleverna från grundskolans senare år och 14 frågor till 
gymnasieeleverna. Sammanlagt har 114 enkäter besvarats. Tre typer av frågor har utformats 
på frågeformuläret som ställdes till eleverna. Bakgrundsfrågor syftar till att få information om 
informanternas etniska bakgrund, kön, föräldrars utbildningsnivå samt föräldrars arbetsstatus. 
Kunskapsfrågor om Förintelsen syftar till att ge en bild av kunskapsläget hos informanterna. 
Attitydfrågor om judar och invandrare syftar till att fastställa hur stor del av informanterna 
som omfattas av intoleranta åsikter. Resultaten från undersökningen presenteras i samma 
ordning som frågorna ställdes enligt enkäterna (bilaga 1 och 2). 
 
 
Bakgrundsfrågor 
De bakgrundsfrågor som ställs till eleverna från grundskolans senare år är fem till antalet. 
Genom dessa frågor ska elevernas bakgrund fastställas i förhållande till kön, föräldrars 
utbildningsnivå, föräldrars arbetsfrekvens, vilken typ av utbildning de för närvarande studerar 
vid, grundskolans senare år eller gymnasium samt vilket program eller årskurs. 
Könsfördelningen på gymnasiet är jämnt fördelad med 34 flickor och 36 pojkar medan 
motsvarande siffror för grundskolans senare år uppvisar större differentiering med en övervikt 
av pojkar, 32 jämfört med 12 flickor (Figur 1).  
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Figur 1. Könsfördelning uppdelat mellan grundskolans senare år och gymnasium. 
 
 
En annan bakgrundsfaktor som undersöks är informantens samt deras föräldrars födelseland. 
Denna fråga ställs för att kunna fastställa om etnicitet utgör en variabel i beaktandet av frågor 
rörande intolerans. I denna studie visar det sig att den stora majoriteten är födda i Sverige med 
svenska föräldrar. Det var fyra som inte var födda i Europa varav en hade icke europeiska 
föräldrar.  
 
Av de med en förälder född i ett annat land kom merparten från något annat nordiskt land 
(elva personer.) medan övriga fem kom från något europeiskt land. Den stora majoritet 
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svenskfödda innebär att denna fråga inte är användbar och därför inte används vidare i 
undersökningen (Figur 2). 
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Figur 2. Informanten samt dess föräldrars födelseland. 
 
 
Angående föräldrarnas eftergymnasiala utbildning visar undersökningen att ett stort antal av 
informanterna uppger ”vet inte” på frågan. Det är 21 informanter där båda föräldrar saknar 
högre utbildning samt 28 informanter där båda föräldrarna har högre utbildning. Dessa båda 
grupper används vidare i hänseende till aktuella frågor rörande attityder och kunskaper för att 
undersöka om skillnader finns. Den största gruppen utan eftergymnasial utbildning återfinns 
bland fäder till informanter på gymnasiet (Figur 3). 
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Figur 3. Eftergymnasial utbildning. 
 
 
Det visar sig att en stor majoritet av föräldrarna förvärvsarbetar. Högst frekvens arbetande 
finns bland fäder på både grundskolans senare år och gymnasium medan gruppen med lägst 
frekvens av yrkesarbetande är mödrar till informanter på gymnasiet (Figur 4). 
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Figur 4. Arbetandefrekvens hos föräldrar. 
 
 
Vad menas vanligen med Förintelsen? 
Informanternas kunskap angående denna fråga är mycket hög. Endast fyra personer svarar 
”vet inte”. Hos gymnasieeleverna är kunskapsnivån nära total med rätt svar av 98% av 
informanterna. Endast två elever på grundskolans senare år och en elev på gymnasiet svarade 
fel på denna fråga medan en från grundskolans senare år inte svarat alls (Figur 5). 
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Figur 5. Vad menas vanligen med Förintelsen? 
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Ungefär hur många människor mördades? 
På denna fråga visar sig det att spridningen är stor men att en majoritet av eleverna vet det 
rätta svaret. 59% av gymnasieeleverna och 52% av eleverna från grundskolans senare år 
svarar rätt på frågan. Av dem som svarat fel har 23% respektive 14% angett ett för högt antal 
(Figur 6). Av dem med båda föräldrarna utan högre utbildning svarar 38% rätt på frågan, 33% 
avger ett högre antal och 29% ett lägre antal (1 000 000). Av dem vars båda föräldrar har 
högre utbildning svarar 68% rätt medan 7% svarar ett högre antal och resterande 25% svarar 
något av de lägre alternativen.  
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Figur 6. Antal mördade, alla. 
 
 
En majoritet av flickorna på grundskolans senare år (67%) svarar rätt på denna fråga. 
Spridningen bland pojkarna är större och 47% av dem svarar rätt medan 29% har angett ett 
större antal (Figur 7).  
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Figur 7. Antal mördade, grundskolans senare år. 
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Bland gymnasieeleverna är spridningen ungefär lika stor mellan pojkar och flickor. Här 
uppvisar pojkarna en högre andel som svarar rätt, 64% mot 53% för flickorna (Figur 8). 
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Figur 8. Antal mördade, Pojkar/Flickor gymnasiet. 
 
 
Vid en jämförelse mellan informanter från teoretiska (ledarskapsprogrammet) och praktiska 
(fordons- och handelsprogrammet) program visar det sig att 66% av de från praktiska program 
svarat rätt medan 40% från det teoretiska svarat rätt. Spridningen är större bland 
informanterna från de praktiska programmen medan fler elever från det teoretiska 
programmet tenderar att svara på de två närmaste alternativen (Figur 9).  
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Figur 9. Antal mördade, Teoretiskt/Praktiskt program gymnasiet. 
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Hur säker är Du på att Förintelsen ägt rum? 
En majoritet av eleverna på gymnasiet är ganska säkra (9%) eller helt säkra (78%) på att 
Förintelsen ägt rum. Gruppen helt säker bland eleverna från grundskolans senare år är 50% 
respektive 28% som är ganska säkra. De mer eller mindre osäkra är 11% för grundskolans 
senare år jämfört med 6% för gymnasiet medan 9% av eleverna från grundskolans senare år 
svarar att de inte vet mot 7% för gymnasiet. För övrigt så avger 2% av eleverna från 
grundskolans senare år inget svar (Figur 10).  
 

Alla

0

20

40

60

80

100

Inte alls
säker

lite osäker ganska
säker

helt säker vet ej ej svar

%
Grundskola
Gymnasium

 
Figur 10. Grad av säkerhet, alla. 
 
 
På grundskolans senare år visar det sig att alla tillfrågade flickor utom en är mer eller mindre 
säkra på att Förintelsen ägt rum. Bland pojkarna är det nio elever (28%) som antingen är 
osäkra, inte vet eller inte lämnat svar. Endast 41% är helt säkra och 31% ganska säkra (Figur 
11). 
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Figur 11. Grad av säkerhet, grundskolans senare år. 
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Bland flickorna på gymnasiet är en stor majoritet (88%) helt säkra eller ganska säkra (3%) på 
att Förintelsen ägt rum medan motsvarande siffror för pojkarna är 69% helt säkra och 13% 
ganska säkra. Bland pojkarna är 12% mer eller mindre osäkra och 6% vet inte. Bland 
flickorna är det 9% som inte vet. Bland elever med föräldrar utan eftergymnasial utbildning är 
81% helt säkra medan motsvarande siffra för dem vars båda föräldrar har eftergymnasial 
utbildning är 71% helt säkra och 18% ganska säkra (Figur 12). 
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Figur 12. Grad av säkerhet, Pojkar/Flickor gymnasiet. 
 
 
Alla informanter från ett teoretiskt program har svarat att de är ganska säkra eller helt säkra på 
att Förintelsen ägt rum. Motsvarande siffra för de från praktiska programmen är 82% medan 
endast 8% är mer eller mindre osäkra och 10% svarar att de inte vet (Figur 13).  
 

Gymnasiet

0

20

40

60

80

100

Inte alls
säker

lite osäker ganska
säker

helt säker vet ej

%
Teoretiskt
Praktiskt

 
Figur 13. Grad av säkerhet, Teoretiskt/Praktiskt program gymnasiet. 
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Vilket land låg bakom Förintelsen? 
På denna fråga svarar en stor majoritet av informanterna att Tyskland låg bakom Förintelsen. 
Endast ett fåtal svarar annat land på frågan fördelat på 1% (Norge) för gymnasiet och 9% 
(Sovjetunionen och USA) för grundskolans senare år medan 2% av informanterna från 
grundskolans senare år svarar att de inte vet (Figur 14). 
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Figur 14. Land bakom Förintelsen, alla. 
 
 
Anser Du att det är för många judar i Sverige idag? 
På denna attitydfråga svarar en majoritet av informanterna att de inte anser att det är för 
många judar i Sverige idag, 57% av gymnasieeleverna mot 54% av eleverna från 
grundskolans senare år. Det finns en relativt stor andel (32%) i båda grupperna som svarar att 
de inte vet medan 10% respektive 14% anser att antalet judar i landet är för högt (Figur 15).  
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Figur 15. Attityd gentemot judar, alla. 
 
 
På denna fråga svarar 62% av de med båda föräldrarna utan högre utbildning att de inte anser 
att det är för många judar i Sverige idag. En person svarar ja på frågan medan ytterligare sju 
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(33%) svarar att de inte vet. Motsvarande siffror för gruppen där båda föräldrarna har 
eftergymnasial utbildning visar att 64% svarar nej på frågan. Här är det två personer (7%) 
som svara ja medan åtta (29%) svarar att de inte vet. 
 
På grundskolans senare år anser inga flickor att det finns för många judar i Sverige medan 
18% av pojkarna anser detta. En stor majoritet (92%) av flickorna svarar negativt på frågan 
medan 8% svarar att de inte vet. Av pojkarna är motsvarande siffror att 41% svarat negativt 
på frågan samt att en lika stor grupp svarat att de inte vet (Figur 16). 
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Figur 16. Attityd gentemot judar, grundskolans senare år. 
 
 
Bland gymnasieeleverna anser 71% av flickorna samt 44% av pojkarna att det inte finns för 
många judar i Sverige. Andelen som tycker att det finns för många är tämligen jämn bland de 
båda grupperna, 11% av pojkarna och 9% av flickorna. En dubbelt så stor grupp bland 
pojkarna svarar att de inte vet (42%) gentemot flickorna (20%). Endast 3% av pojkarna svarar 
inte på frågan (Figur 17). 
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Figur 17. Attityd gentemot judar, Pojkar/Flickor gymnasiet. 
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Bland eleverna på det teoretiska programmet anser 95% att det inte är för många judar i 
Sverige och 5% att det är för många. Motsvarande siffror för de praktiska programmen är 
42% mot 12% medan den största gruppen 44% svarar att de inte vet (Figur 18). 
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Figur 18. Attityd gentemot judar, Teoretiskt/Praktiskt program gymnasiet. 
 
 
Anser Du att det är för många invandrare i Sverige idag? 
Av eleverna på grundskolans senare år anser en majoritet av eleverna från grundskolans 
senare år (52%) att det inte är för många invandrare i Sverige gentemot 32% som anser att det 
är för många medan 16% svarar att de inte vet på denna fråga. På gymnasiet förhåller svaren 
sig lite annorlunda. Här svarar en majoritet (54%) att det är för många invandrare i Sverige 
medan 24% anser att det inte är för många. Här uppger 22% att de inte vet (Figur 19).  
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Figur 19. Attityd gentemot invandrare, alla. 
 
På grundskolans senare år är svarsfördelningen ganska jämn mellan pojkarna och flickorna 
och 50% av pojkarna samt 59% av flickorna anser inte att det är för många invandrare i 
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Sverige medan 31% respektive 33% anser motsatsen. Resterande 19% respektive 8% svarar 
att de inte vet (Figur 20). 
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Figur 20. Attityd gentemot invandrare, grundskolans senare år. 
 
 
Av gymnasieeleverna anser 8% av de tillfrågade pojkarna samt 41% av flickorna att det inte 
är för många invandrare i Sverige medan 17% av pojkarna och 27% av flickorna svarar att de 
inte vet. Av pojkarna anser 75% att det finns för många invandrare i Sverige medan 32% av 
flickorna anser detsamma (Figur 21). 
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Figur 21. Attityd gentemot invandrare, Pojkar/Flickor gymnasiet. 
 
 
 
Av informanterna från det teoretiska programmet anser 55% att det inte är för många 
invandrare i Sverige. I denna grupp återfinns ingen av de sex pojkarna. Motsvarande siffra för 
de praktiska programmen är 12%. Bland dem som anser att det är för många invandrare i 
Sverige är 66% från de praktiska programmen och 25% från det teoretiska, i den sistnämnda 
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gruppen återfinns inga flickor. Ungefär lika stort antal från båda grupperna svarar att de inte 
vet, 22% respektive 20% (Figur 22). 
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Figur 22. Attityd gentemot invandrare, Teoretiskt/Praktiskt program gymnasiet. 
 
 
 
Anser Du att det talas för mycket om Förintelsen? 
En majoritet av de båda svarsgrupperna anser att det inte talas för mycket om Förintelsen. 
Bland eleverna från grundskolans senare år anser 64% detta medan motsvarande siffra för 
gymnasieeleverna är 69%. 11% av eleverna från grundskolans senare år och 8% av 
gymnasieeleverna anser att det talas för mycket om Förintelsen medan 25% respektive 23% 
svarat att de inte vet (Figur 23).  
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Figur 23. tal angående förintelsen, alla. 
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På grundskolans senare år anser alla flickor att det inte talas för mycket om Förintelsen medan 
50% av pojkarna anser det samma. Vidare anser 16% av pojkarna att det talas för mycket, 
medan 34% svarar att de inte vet (Figur 24).  
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Figur 24. tal angående förintelsen, grundskolans senare år. 
 
 
På gymnasiet svarar 67% av pojkarna och 71% av flickorna att det inte talas för mycket om 
Förintelsen medan 11% respektive 6% svarar att det pratas för mycket medan 22% respektive 
23% svarar att de inte vet (Figur 25). 
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Figur 25. tal angående förintelsen, Pojkar/Flickor gymnasiet. 
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85% av informanterna från ett teoretiskt program respektive 62% av informanterna från något 
praktiskt program anser inte att det talas för mycket om Förintelsen medan 10% respektive 
8% anser att det talas för mycket. Av informanterna från teoretiskt gymnasieprogram svarar 
5% att de inte vet medan motsvarande siffra för de praktiska programmen är 30% (Figur 26). 
 

Gymnasium

0

20

40

60

80

100

Nej Ja Vet inte

%
Teoretiskt
Praktiskt

 
Figur 26. tal angående förintelsen, Teoretiskt/Praktiskt program gymnasiet. 
 
 
Anser Du att Du fått tillräcklig kunskap om Förintelsen i skolan? 
På denna fråga anser 25% av eleverna från grundskolans senare år att de lärt sig tillräckligt 
om Förintelsen i skolan medan 43% anser att de inte gjort det. Hela 32% svarar att de inte vet. 
Av gymnasieeleverna svarar 66% att de anser att de fått tillräckligt med kunskap om 
Förintelsen i skolan medan 21% anser att de inte fått det. I denna svarsgrupp svarar 11% att 
de inte vet medan 2% inte lämnar något svar (Figur 27). 
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Figur 27. Kunskap om Förintelsen, alla. 
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Bland eleverna från grundskolans senare år svarar en majoritet av flickorna (92%) att de inte 
fått tillräckligt med kunskap om Förintelsen i skolan medan 25% av pojkarna delar denna 
uppfattning. Flickorna som anser att de fått tillräcklig kunskap om ämnet är 8% medan 31% 
av pojkarna tycker detsamma. Hela 44% av pojkarna svarar att de inte vet på denna fråga 
(Figur 28). 
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Figur 28. Kunskap om Förintelsen, grundskolans senare år. 
 
 
På gymnasiet anser 64% av pojkarna och 68% av flickorna att de fått tillräcklig kunskap om 
Förintelsen medan 22% respektive 20% anser att de inte fått det. Av de resterande svarar 11% 
av pojkarna och 12% av flickorna att de inte vet. Av pojkarna är det 3% som inte svarar på 
frågan (Figur 29). 
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Figur 29. Kunskap om Förintelsen, Pojkar/Flickor gymnasiet. 
 
 
Av informanterna från ett teoretiskt program svarar 40% att de inte anser att de har fått 
tillräcklig kunskap om Förintelsen i skolan att jämföra med 14% av informanterna från något 
praktiskt program medan 55% respektive 70% anser att de fått det. Av informanterna från 
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teoretiskt gymnasieprogram svarar 5% att de inte vet medan motsvarande siffra för de 
praktiska programmen är 14% samt 2% som inte svarar alls. (Figur 30). 
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Figur 30. Kunskap om Förintelsen, Teoretiskt/Praktiskt program gymnasiet. 
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Diskussion 
 
Förintelsen är en av de historiska händelser som påverkat och fortfarande påverkar en mängd 
människor idag, över 60 år senare. Det historiska material som efterlämnats i form av 
fotografier, dokument, artefakter och vittnesmål berättar entydigt att Förintelsen är ett 
historiskt faktum. Det finns dock personer som ifrågasätter detta och sprider desinformation 
om vad som egentligen hände. Deras agenda är delvis dold men syftar bland annat till att 
återupprätta nationalsocialistiska åsikter och göra dem rumsrena. De vill även solka ner staten 
Israel och det judiska folket. En viktig handling för att inte förringa alla Förintelsens offer är 
därför att möta revisionisternas desinformation med fakta.  
 
Dagens skolungdomar lever i en tid fyllt av medialt brus där information är lättillgänglig via 
de många tv-kanaler som finns, men också genom Internet och filmer. Skolan blir bara en 
arena där mötet mellan individ och information sker och därför blir det mötet viktigt. Enligt 
Intoleransrapporten (2004) är 6% av de svenska skolungdomarna i undersökningen intoleranta 
mot judar medan hela 27% är tveksamma till dem trots att de endast utgör en liten del av 
befolkningen. Andelen skolungdomar som tvivlar på Förintelsen eller inte vet om den inträffat 
är 18,3% samt att andelen helt säkra minskat med 8,3% mellan 1997 och 2004. 57% har 
dessutom någon gång hört att Förintelsen inte ägt rum. Mer än en av tio bland svenska elever 
anser att det bor för många judar i landet. Detta är siffror som talar sitt tydliga språk men är de 
också representativa för Luleå/Boden området?  
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka eventuell intolerans bland skolungdomar 
från grundskolans senare år och gymnasiet samt jämföra deras kunskap och attityd rörande 
Förintelsen. För att kunna genomföra detta har en enkätundersökning riktats till skolelever vid 
några grundskolor i Luleå samt ett par gymnasieskolor i Boden och Luleå. Resultatet visar att 
det finns kunskapsluckor och intoleranta tendenser även bland dessa skolungdomar.  
 
I undersökningen ställdes några bakgrundsfrågor till informanterna för att utifrån dessa kunna 
utmåla en mer nyanserad bild av resultaten. Det visade sig dock att frågan om etnicitet inte 
kunde användas på grund av att en mycket stor majoritet var födda i Sverige med svenska 
föräldrar. Detsamma visade sig gällande frågan om föräldrarnas arbetssituation. En stor 
majoritet arbetade eller gjorde annat, eventuellt studerade, medan bara ett fåtal var arbetslösa. 
Detta gör denna bakgrundsvariabel överflödig. De som användes var istället frågan om kön 
och studieform samt i de fall båda föräldrarna hade eller inte hade eftergymnasial utbildning. 
 
I undersökningen ställdes fyra frågor som kan klassificeras som kunskapsfrågor rörande 
Förintelsen. På frågan om vad som vanligen menas med Förintelsen är kunskapsnivån mycket 
hög. Nästan alla vet svaret. Samma höga kunskapsnivå visar informanterna på frågan om 
vilket land som låg bakom Förintelsen. Även här är det nästan alla som svarar rätt. Den tredje 
kunskapsfrågan rörde antalet offer av Förintelsen och här skiftar kunskaperna mellan de olika 
undersökningsgrupperna. 59% av gymnasieeleverna och 52% av eleverna från grundskolans 
senare år svarar rätt medan spridningen är stor. Här är det dessutom en stor differens mellan 
de elever med föräldrar som har högre utbildning (68%) gentemot de vars föräldrar saknar 
sådan (38%). Det är förvånande att 66% av de från praktiska program svarat rätt medan 
endast 40% från det teoretiska gjort det trots att de senare antagligen läst mer historia. Detta 
pekar dock på en svaghet i undersökningen. Frågan om huruvida eleverna har studerat eller 
studerar historia under sin gymnasietid borde ha ingått i enkätundersökningen. 
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Den sista kunskapsfrågan som ställdes rörde huruvida eleverna ansåg att skolan gett dem 
tillräckliga kunskaper om Förintelsen. En majoritet av gymnasieungdomarna anser sig ha fått 
det. Det finns dock en stor grupp på ungefär 40% av eleverna vid det teoretiska programmet 
som inte anser det trots att de förmodat läser och har läst mer historia än eleverna från de 
praktiska programmen. Att en majoritet av eleverna från grundskolans senare år inte tycker de 
fått nog kunskaper genom skolan är inte så anmärkningsvärt i och med att de inte läst om 
Förintelsen ännu. Generellt går det dock att fastslå att kunskapsnivån om Förintelsen är 
relativt hög men att tydliga brister finns som lyser igenom i denna kvantitativa undersökning. 
Många anser dessutom att de inte fått tillräckliga kunskaper om Förintelsen oavsett om de läst 
om detta ämne i skolan eller inte. Det är värt att notera att på denna fråga svarar en stor del 
(44%) av pojkarna från årskurs nio att de ”inte vet”.  
 
Angående attitydfrågorna så är 78% av eleverna från grundskolans senare år helt eller ganska 
säkra på att Förintelsen ägt rum. Motsvarande siffra för gymnasiet är 87%. Detta ligger i linje 
med resultatet från Intoleransrapporten som visar att andelen helt eller delvis säkra på 
riksbasis är ungefär 81%. Andelen helt säkra är dock betydligt färre bland elever från årskurs 
nio (50%) jämfört med gymnasiet (78%). De mer eller mindre osäkra är enligt denna 
undersökning 11% för grundskolans senare år och 6% för gymnasiet och enligt 
Intoleransrapporten 5,3%. Detta innebär att en relativt stor grupp inte vet eller är osäkra på 
detta historiska faktum och att ungdomarna i denna undersökning ligger över 
riksgenomsnittet. Flickor tenderar att vara mer säkra än pojkar både på grundskolans senare år 
och gymnasiet samt att elever vid de praktiska programmen tenderar att vara lite mer osäkra 
om förhållandet.  
 
Attityden bland informanterna angående frågan om det finns för många judar i Sverige idag 
skiljer sig också bland de olika undersökningsgrupperna. Enligt Intoleransrapporten är 
rikssiffran för denna fråga 12%. Resultatet i denna undersökning visar sig stämma ganska bra 
med de siffrorna, 10% för gymnasieeleverna och 14% för eleverna från grundskolans senare 
år. Ungefär en tredjedel av informanterna i de båda grupperna uppger dock att de inte vet. 
Flickorna från grundskolans senare år är ungefär dubbelt så toleranta som pojkarna i denna 
fråga vilket är anmärkningsvärt. Samma tendens märks bland flickorna på det teoretiska 
programmet där ingen tyckte att det var för många judar i Sverige. På de praktiska 
programmen var inte skillnaderna så stora utan där svarade endast 42% nej på frågan samt 
44% svarade att de inte visste. Den grupp som är mest intolerant är pojkar på grundskolans 
senare år där 18% svarar att det är för många judar i Sverige, vilket ligger en bra bit över 
riksgenomsnittet. 
 
Frågeställningen rörande attityd till invandrare är inte kopplad till antisemitism utan är en 
generell fråga. Resultatet av undersökningsgruppens attityder på denna fråga är 
anmärkningsvärd. 32% av eleverna från grundskolans senare år tycker att det är för många 
invandrare i Sverige idag medan 16% svarar att de inte vet. Detta innebär att endast 52% av 
dem anser att vi bör ta emot fler invandrare. Det kan givetvis uppstå diskussion om resultatet 
på förevarande fråga, exempelvis beroende på att det inte görs någon distinktion mellan 
flykting och invandrare och hur resultatet då bör tolkas i och med att Sverige har liten 
invandring idag i förhållande till antalet flyktingar. Resultatet kan dock tolkas som att 
informanterna avser individer med annan bakgrund än den etniskt svenska oavsett status. 
Informanterna visar dock en hög grad av intolerans på denna fråga. För gymnasieeleverna är 
siffrorna än mer frapperande. En majoritet (54%) anser att det är för många invandrare i 
landet och 22% svarar att de inte vet. Återigen är pojkar och elever vid de praktiska 
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programmen mer intoleranta. Hela 75% av pojkarna från gymnasiet anser att det är för många 
invandrare i Sverige idag.  
 
En majoritet av de båda svarsgrupperna anser att det inte talas för mycket om Förintelsen. 
Bland eleverna från grundskolans senare år anser 64% detta medan motsvarande siffra för 
gymnasieeleverna är 69%. Dessa siffror ligger högt över riksgenomsnittet. Enligt 
Intoleransrapporten anser endast 37% att det inte talas för mycket om Förintelsen. 11% av 
eleverna från grundskolans senare år och 8% av gymnasieeleverna anser att det talas för 
mycket om Förintelsen medan 25% respektive 23% svarat att de inte vet. Detta kan sättas i 
relation till rikssiffrorna som visar att 34% anser helt eller delvis att det talas för mycket 
medan 29% är tveksamma till påståendet. Detta innebär att informanterna i denna 
undersökning är mer toleranta än riksgenomsnittet i denna fråga. 
 
På alla kunskapsfrågor samt attitydfrågan angående grad av säkerhet kring Förintelsen svarar 
gymnasieeleverna mer korrekt och säkert. En majoritet av dem anser dessutom att de lärt sig 
tillräckligt om Förintelsen. Även om skillnaden i många frågor är liten mellan de elever på 
grundskolans senare år som inte studerat Förintelsen och de elever på gymnasiet som antingen 
har läst om Förintelsen i årskurs nio eller på gymnasiet så visar ändå resultaten att 
undervisning har spelat in.  
 
Det visar sig dessutom att de bakgrundsvariabler som presenteras i Intoleransrapporten 
angående intolerans endast stämmer i vissa fall med resultatet av denna undersökning. Flickor 
är generellt mer toleranta. Detsamma gäller elever som läser ett teoretiskt program medan 
variabeln angående föräldrarnas eventuella högre utbildning endast uppvisat större olikheter 
på en fråga. Generellt tenderar dock de undersökta ungdomarna i denna studie vara mer 
intoleranta än det riksgenomsnitt som presenteras i Intoleransrapporten. Det gäller dock inte 
för frågan angående huruvida informanterna anser om det talas för mycket om Förintelsen.  
 
Genom att beskriva det judiska folkets förföljelse i ett historiskt perspektiv kan den inledande 
målsättning att öka förståelsen och kunskapen kring förintelsen ansetts vara uppfyllt. Att 
dessutom föra en diskussion och lyfta fram teorier kring gruppdynamik och moral samt att 
sätta dessa i relation till intolerans och antisocialt beteende bland ungdomar kan medverka till 
att synliggöra dessa mekanismer. Många av de ungdomar som ansluter sig till Vit-makt 
miljön när en känsla av utanförskap gentemot det etablerade samhället. I dessa organisationer 
kan de finna en samhörighet och kamratskap som de saknat. Där frodas och utvecklas 
dessutom en moral som inte överensstämmer med den i samhället allmänt rådande vilket gör 
att de fjärmar sig ytterligare. Genom en skev moralutveckling och grupptryck kan därför 
ungdomar komma att utföra handlingar som inte är accepterade av majoriteten.  
 
Skolans uppgift är viktig. Om den allmänna moralen blir korrumperad genom masspåverkan 
av en överordnad ideologi som främjar en intolerant syn på människor kan det kanske finnas 
människor som aldrig når Kohlbergs tredje nivås andra stadium utan fastnar i det föregående 
med en stark auktoritetskänsla och oförmåga att se övergripande moraliska värden. De flesta 
männen i Brownings undersökning blev mördare trots att de kunde komma undan uppgifterna 
de tilldelats utan större risk för officiella bestraffningar. De bestraffningar som verkställdes 
var istället sådant som skedde inom gruppen, skvaller, utfrysning och hånfulla kommentarer. 
Detta var en extrem situation men inte på något sätt unik i ett historiskt perspektiv.  
 
Enligt Intoleransrapporten så finns det ett samband mellan intolerans och brottsligt beteende 
och det gör att skolan har en mycket viktig funktion att fylla för att stävja sådan utveckling. 
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Ett steg i rätt riktning är att historia från och med 2007 ska bli ett kärnämne på gymnasiet. På 
det sättet ges alla gymnasieelever möjligheten att reflektera över exempelvis Förintelsen och 
alla de värdegrundsfrågor detta medför. Som lärare får man inte rygga för att diskutera etik- 
och moralfrågor eller att ta diskussionen med antidemokratiska företrädare. Genom att arbeta 
mot mobbing och diskriminering samt att föregå med gott exempel kanske negativa tendenser 
bland vissa elever kan brytas. Att lära elever vad som ägt rum i historien är ett viktigt vapen i 
kampen mot intolerans och ett verktyg för att sprida ljus över mänskliga rättigheter och den 
västerländska demokratin. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
Föresatsen med detta examensarbete har varit att undersöka ungdomars attityder och 
kunskaper rörande Förintelsen samt att studerar och redovisa eventuella skillnader mellan de 
olika undersökningsgrupperna samt i förhållande till Intoleransrapporten (BRÅ/Forum för 
levande historia, 2004). Styrkan med denna undersökning har varit att källmaterialet består av 
nyligen publicerade rapporter samt att antalet informanter varit relativ stort. Svagheten kan 
sägas vara att urvalsgrupperna kunnat vara mer jämt fördelade mellan kön och skolform samt 
att frågorna kunnat utformas på ett mer djuplodande sätt samt varit fler för att därigenom 
kunna redovisa en rättvisare bild av kunskapsläge och attityder. Dessutom borde exempelvis 
frågan om huruvida eleverna har studerat eller studerar historia ingå i enkäten.  
 
Att jämföra resultaten från grundskolan med resultaten från gymnasiet innebär en del 
svårigheter. För att kunna studera eventuella skillnader och tolka detta på ett så korrekt sätt 
som möjligt borde samma informanter användas under en längre tids studie för att därigenom 
spegla om skolan påverkat deras kunskapsnivå och intolerans mellan grundskolans senare år 
och gymnasiet. Att genomföra en sådan studie har dock inte varit möjlig i föreliggande arbete 
på grund av tidsaspekten. Resultatet i denna undersökning visar på samma tendenser som 
framförs i Intoleransrapportens, dock med vissa avvikelser som redovisats. 
 
I och med att resultatet visar på en relativt stor andel intoleranta ungdomar i jämförelse med 
landet i övrigt så borde denna studie leda till en ny undersökning med större andel informanter 
för att kartlägga var behoven till åtgärder är som störst samt vilka åtgärder som kan komma 
ifråga för att bryta de negativa tendenser som redovisats. Slutligen kan det framhållas att 
ambitionen med detta arbete har verkställts, det som skulle undersökas har undersökts samt att 
slutsatserna som redovisats baseras på det studerade och redovisade materialet. 
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The World at War, avsnitt 20. Genocide 1941-45. London, Thames Television, Euston 
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Producent: Michael Darlow. Författare: Charles Bloomburg. 
 
 
Offentliga tryck 
Utbildningsdepartementet. Skollag (1985:1100) Utfärdad: 1985-12-12 
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Skolverket. Kursplan för ämnet historia Lpf 94. 
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Bilaga 1. Enkät I 
 

Enkätundersökning 
 
1. Är Du flicka eller pojke?        Flicka        Pojke 
 
2. I vilken årskurs går Du?        7:an       8:an       9:an 
 
3. I vilket land föddes Du och Dina föräldrar? 
 
  Sverige Annat land (skriv även landets namn) 

 Jag själv                                                                     

 Mamma                                                                     

 Pappa                                                                     

 

4. Har Dina föräldrar högskole-/universitetsutbildning? 
 

Mamma?       nej       ja       vet inte 

Pappa?       nej       ja       vet inte 
 
5. Arbetar Dina föräldrar? 
 

Mamma?       nej       ja       annat 

Pappa?       nej       ja       annat 
 
6. Vad menas vanligen med ”förintelsen”? 
 
         fördrivningen av de Nordamerikanska indianerna 

         mordet på judar under andra världskriget 

         den etniska rensningen på Balkan 

         förföljelsen av oliktänkande i Sovjetunionen 

         vet ej 

 
7 Ungefär hur många människor mördades? 
 
       10 000 människor       250 000 människor       500 000 människor

       1 000 000 människor       6 000 000 människor       10 000 000 människor 
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8. Hur säker är Du på att förintelsen ägt rum?        inte alls säker 

      lite osäker 

      ganska säker 

      helt säker 

      vet ej 

 
9. Vilket land låg bakom förintelsen?        Tyskland 

           England 

           Sovjetunionen 

           USA 

           Frankrike 

           Norge 

 
10. Anser Du att det är för många judar i Sverige idag? 
 
         nej       ja       vet inte 
 
11. Anser Du att det är för många invandrare i Sverige idag? 
 
         nej       ja       vet inte 
 
12. Anser Du att det talas för mycket om förintelsen? 
 
         nej       ja       vet inte 
 
 
13. Anser Du att Du fått tillräcklig kunskap om förintelsen i skolan? 
 
         nej       ja       vet inte 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan 
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Bilaga 2. Enkät II 
 

Enkätundersökning 
 
1. Är Du flicka eller pojke?        Flicka        Pojke 
 
2. I vilken årskurs går Du?        1: året       2: året       3:e året 
 
3. Vilket program går Du?                                              
 
4. I vilket land föddes Du och Dina föräldrar? 
 
  Sverige Annat land (skriv även landets namn) 

 Jag själv                                                                     

 Mamma                                                                     

 Pappa                                                                     

 

5. Har Dina föräldrar högskole-/universitetsutbildning? 
 

Mamma?       nej       ja       vet inte 

Pappa?       nej       ja       vet inte 
 
 
6. Arbetar Dina föräldrar? 
 

Mamma?       nej       ja       annat 

Pappa?       nej       ja       annat 
 
 
7. Vad menas vanligen med ”förintelsen”? 
 
         fördrivningen av de Nordamerikanska indianerna 

         mordet på judar under andra världskriget 

         den etniska rensningen på Balkan 

         förföljelsen av oliktänkande i Sovjetunionen 

         vet ej 
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8 Ungefär hur många människor mördades? 
 
       10 000 människor       250 000 människor       500 000 människor

       1 000 000 människor       6 000 000 människor       10 000 000 människor 

 

9. Hur säker är Du på att förintelsen ägt rum?        inte alls säker 

      lite osäker 

      ganska säker 

      helt säker 

      vet ej 

 
10. Vilket land låg bakom förintelsen?        Tyskland 

           England 

           Sovjetunionen 

           USA 

           Frankrike 

           Norge 

 
11. Anser Du att det är för många judar i Sverige idag? 
 
         nej       ja       vet inte 
 
 
12. Anser Du att det är för många invandrare i Sverige idag? 
 
         nej       ja       vet inte 
 
 
13. Anser Du att det talas för mycket om förintelsen? 
 
         nej       ja       vet inte 
 
 
14. Anser Du att Du fått tillräcklig kunskap om förintelsen i skolan? 
 
         nej       ja       vet inte 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan 




