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Förord 

Under hösten har jag haft förmånen att åter inträda i den akademiska världen och vara 

student vid Luleå tekniska universitet. Det har varit en intressant, intensiv och givande 
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en djupdykning i vår samtidshistoria. Jag vill framföra ett tack till mina trevliga 

kurskamrater som bidragit med konstruktiv kritik vid våra seminarier. Vidare vill jag 

tacka de respondenter som ställde upp på intervjuer. Era bidrag är viktiga för denna 

uppsats. Jag vill också tacka lärarna på kursen som bidragit på olika sätt med 

konstruktiva tankar och gott humör vid våra seminarier. Sist men inte minst vill jag 

tacka min handledare Dag Avango som det varit mycket givande att diskutera tankar 

och idéer med. Tack för goda råd och infallsvinklar. Det var inspirerande att för en 

tid få vara en del av den forskande universitetsvärlden.  

 

Carina Persson 
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Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte 

erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig 

av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är 

obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. 

Argumentationsanalys samt kritisk diskursanalys har använts för att tolka de politiska 

argumentationerna och nyckelorden i den politiska debatten. Den utredning som 

regeringen beställde som underlag för sitt beslut har varit ett viktigt undersökningsmaterial. 

Vidare har intervjuer använts för att få en ökad förståelse av undersökningen. Syftet med 

uppsatsen har uppnåtts och förklaringen till varför den svenska regeringen valde att inte 

erkänna folkmordet på armenier/Seyfo är också en slutsats. Det fanns flera olika 

bakomliggande faktorer så som att inte stöta sig med en stor väljargrupp, inte riskera 

handelsrelationer dvs. ekonomiska intressen, dels flyktingfrågan mm. Dessa faktorer var 

dock inte de största utan den absolut största och även viktigaste orsaken var den som de 

inte tordes nämna. Denna faktor var att de var rädda för att ett erkännande skulle leda till 

påtryckningar och hot från Turkiet samt från olika intressenter i Sverige. 

 

 

Nyckelord: Folkmord, Erkännande, Armeniska folkmordet, Seyfo, 1915, 1894-1924, Osmanska 

imperiet, Turkiet, Ungturkarna, Sverige, Regeringen, Riksdagsdebatt, Kluvet historiebruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

 
The purpose of the thesis is to seek an explanation as to why the Swedish government 

chose not to acknowledge the Armenian / Seyfo genocide and to investigate how politicians 

make use of history when making decisions on issues that have happened in another time 

and which are partly uncomfortable to manage. A qualitative method has been used to 

answer this question. Argumentation analysis and critical discourse analysis have been 

used to interpret the political arguments and keywords in the political debate. The 

investigation that the government ordered as a basis for its decision has been an important 

investigative material. Furthermore, interviews were used to gain a better understanding of 

the study. The purpose of the thesis has been achieved and the explanation as to why the 

Swedish government chose not to acknowledge the Armenian / Seyfo genocide is also a 

conclusion. There were several different underlying factors such as not clashing with a 

large voter group, not risking trade relations i.e. financial interests, partly the refugee issue, 

etc. However, these factors were not the greatest, but the absolute greatest and also the 

most important reason was the one they did not dare mention. This factor was that they 

were afraid that recognition would lead to pressure and threats from Turkey as well as from 

various stakeholders in Sweden. 

 

Keyword: Genocide, Recognition, Acknowledgement, Armenian Genocide, Seyfo, 1915, 1894-

1924, Ottoman Empire, Turkey, Young Turks, Sweden, Government, Decision, Parliament debate, 

Split use of history  
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1 Inledning 
 

Vi har länge varit okunniga här i Sverige om det folkmord som skedde under åren 1894-1924 i det 

Osmanska riket (nuvarande Turkiet). Ett folkmord som hade sin kulmen 1915. Uppskattningsvis 

mördades direkt eller indirekt mellan 1,5 till uppemot 2 miljoner armenier, assyrier, syrianer, 

kaldéer och pontiska greker. Det var armenierna som drabbades hårdast och kallades av turkarna 

för cancer och mikrober. I och med denna utrensning av dessa kristna minoriteter utraderades 

också den kristna kulturen. Kyrkor, skolor och begravningsplatser förstördes eller omvandlades 

för att disponeras av muslimer. Nästan alla som överlevde utvisades från Turkiet. Större delen av 

den svenska befolkningen är fortfarande okunniga och saknar kunskap om detta folkmord. I 

historieböcker och undervisning har detta folkmord inte uppmärksammats vilket är en förklaring 

till svenskarnas okunnighet. I denna uppsats kommer bakgrunden, orsaker och följderna tas upp 

tillsammans med det faktum att vi svenskar faktiskt informerades om vad som hände när det hände 

men sen föll folkmordet i glömska och vaknade först till liv i den svenska debatten i slutet av 

1990-talet.   

Den 10 mars 2010 voterade riksdagsledamöterna i Riksdagen om att erkänna det armeniska 

folkmordet samt seyfo (folkmord på assyrier, syrianer, pontiska greker samt kaldéer). 

Socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister samt en kristdemokrat, en folkpartist och en f.d. 

moderat dvs. en politisk vilde1 röstade för ett erkännande. Denna sida vann med en röst, 131 mot 

130. De borgerliga partierna hade en enad linje om att inte erkänna. De som inte tyckte som sitt 

parti valde att kvitta ut denna dag. Totalt var det 44 som kvittade ut från den borgerliga sidan och 

då även 44 som kvittade ut från den röd-gröna sidan. Denna votering hade liten betydelse eftersom 

Riksdagen inte kan eller får agera i utrikespolitiska frågor. Den borgerliga regeringen med Fredrik 

Reinfeldt som statsminister och Carl Bildt som utrikesminister ogillade voteringsresultatet och 

redan dagen efter gick de ut med en ursäkt till Turkiet och Erdoğan. De sa att det var ett felaktigt 

beslut som tagits i den svenska Riksdagen. Två veckor efter denna votering hade 

Kristdemokraterna sitt riksting där de tog beslutet att verka för ett erkännande av folkmordet.2 

2014 var det valår och Stefan Löfven lovade de assyriska väljarna i Södertälje att om de kom till 

makten skulle de erkänna folkmordet. Detta vallöfte hölls inte. Regeringen tillsatte en 

                                                             
1 https:/www.dagenssamhalle.se/nyhet/rekordmanga-vildar-i-politiken-27893 
2 Intervjusamtal med Annelie Enochson (KD) 7/10 2019.  
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expertutredning som sedan levererades i januari 2016 till Utrikesdepartementet. I april 2017 hade 

socialdemokraterna sin årliga kongress och vid denna klargjordes det att socialdemokraterna inte 

längre arbetar för ett erkännande. Det skulle dröja till den 1:a maj 2018 innan regeringens beslut 

offentliggjordes. De sa att de inte kommer att erkänna folkmordet eftersom det skulle kunna 

försvåra en försoningsprocess. De sa också att de skulle se till att det blir en vandringsutställning 

som informerar om dessa massövergrepp. Varför denna omsvängning? Vad var det som hände? 

Vad var det som fick den socialdemokratiska regeringen att inte erkänna folkmordet?  

Den här uppsatsen syfte är att hitta förklaringen till varför de valde att göra på detta sätt.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte 

erkänna det armeniska folkmordet/seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av 

historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att 

hantera.  

Frågor som jag vill söka svar på är följande: 

1. Varför valde den svenska regeringen att inte erkänna det armeniska folkmordet?  Sveriges 

Riksdag erkände det armeniska folkmordet 2010 samt även Seyfo som är folkmordet på 

assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker. Den då sittande borgerliga regeringen erkände 

inte folkmordet, varför inte? 

2. 2014 lovade Stefan Löfven när han var i Södertälje att regeringen skulle erkänna folkmordet 

om de kom till makten. Varför höll han inte det han lovat?  

1.2 Källor 
Det huvudsakliga källmaterialet i denna uppsats är Pål Wranges utredning Historiska 

massövergrepp – förhållningssätt och benämningar.3 Denna utredning beställdes av regeringen 

2014 och finns arkiverad på Utrikesdepartementet. Vidare har jag valt ut några debatter, motioner, 

frågestunder samt interpellationer från Sveriges riksdags arkiv. Urvalet av dessa källor är att de 

alla på något sätt tar upp frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, 

pontiska greker samt kaldéer. De interpellationer, motioner, frågestunder och debatter som jag 

har med i denna undersökning är utvalda utifrån att de ger en bild av hur de regeringar som fanns 

                                                             
3 Wrange, Pål. Historiska övergrepp – förhållningssätt och benämningar. Utredning beställd av regeringen 

2014. Överlämnades till Utrikesdepartementet 18/1 2016. UD. 
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under respektive period resonerade, hade för inställning i frågan om ett erkännande. Dels kan de 

visa om det sker en förändring under tidsperioden och dels kan de visa om den politiska färgen 

på regering har olika synsätt på historia när det gäller just denna form av fråga, erkännande av 

folkmord. De är utvalda för att visa hur dessa regeringar förhöll sig till ett erkännande. Jag har 

valt ett axplock av interpellationer, motioner, debatter som berör folkmordsfrågan. Detta urval är 

enligt min uppfattning tillräckligt stort för att jag ska kunna få svar på mina frågeställningar. Ett 

större antal interpellationer, motioner och debatter skulle naturligtvis ge större validitet och skulle 

kanske kunna vara ett uppslag för en annan liknande studie att gå in djupare i riksdagens arkiv. 

Mitt urval sträcker sig över en längre period och visar att folkmordsfrågan är en fråga som 

debatterats i den svenska riksdagen alltsedan slutet av 1990-talet och att frågan debatteras än i 

dag. Det man kan se är att politikerna blir allt mer insatta i frågan allt eftersom åren går och att 

det finns tydliga ställningstaganden i riksdagen, för eller emot ett erkännande. Debatter, motioner, 

frågestunder, interpellationer mm kommer från Sveriges riksdags arkiv och finns tillgängligt via 

riksdagens databas. Jag har även genomfört intervjuer med f.d. politiker och nuvarande politiker 

som alla varit eller är aktiva i denna fråga om ett erkännande. Syftet med intervjuerna är att få en 

ökad förståelse av studien och det har intervjuerna verkligen bidragit med. När jag intervjuade 

Robert Hannah (L) fick jag information om att regeringen redan hade tagit beslutet att inte 

erkänna folkmordet när socialdemokraternas partikongress hölls i början av april 2017. Denna 

information fick mig att söka i socialdemokraternas kongressprotokoll från 2017 och mycket 

riktigt finns Margot Wallströms svar på en motion om att erkänna folkmordet där. Denna källa är 

viktig för uppsatsen och hela Wallströms svar finns därför med som ett citat. Jag kommer även 

att använda mig av vissa artiklar från media som berör just denna fråga om ett erkännande.  

 

1.3 Källkritik 
Pål Wranges utredning som gjordes på beställning från regeringen är gjord av Pål Wrange själv 

och han har i sin tur använt sig av experter som fått lämna synpunkter på utredningen. Allt tyder 

på att det är en utredning som gjorts efter konstens alla regler, inget har förbigåtts. Denna utredning 

sägs ligga till grund för det beslut som regeringen sedan tog någon gång före socialdemokraternas 

partikongress i april 2017. Vidare har motioner, interpellationer, debatter hämtats från riksdagens 

digitala arkiv vilket är öppet och offentligt för allmänheten. Alla frågor som debatteras eller tas 

upp på frågestunder, motioner och interpellationer, beslut mm dokumenteras och sparas i arkivet. 

Detta faktum medför att det är lätt att hitta och få tag på samma källor om andra forskare är 
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intresserade av detta forskningsområde. När det gäller ordval, benämningar i politiska 

debattinlägg, motioner, interpellationer, frågestunder osv. använder politikerna ibland källor som 

de sedan citerar fel. Jag tänker då exempelvis att de kan ha skrivit Turkiet när det egentligen borde 

ha stått Osmanska riket. Jag har valt att låta politikernas val av ord få vara kvar då jag inte anser 

att det är min uppgift att i efterhand rätta dem. När det gäller intervjuerna/samtalen med f.d. 

politiker samt nuvarande politiker kan man i vissa fall anta att det finns information som inte 

lämnas då det ju handlar om deras egen politiska karriär och rykte. Politiker är i regel duktiga på 

att prata och det gäller att veta vilken information som är viktig för att styra in samtalet på rätt 

ämne. Här gäller det att sovra och bara använda den information som är relevant för själva 

undersökningen. Vilket innebär att endast en mindre del av intervjuerna kommer att återges i citat. 

Varje intervjusituation är olik den andra. Dels handlar det om vilken inställning den intervjuade 

har till intervjuer och hur bekväm man känner sig vid intervjutillfället. Det handlar alltid om två 

aktörer, en som intervjuar och en respondent (i denna undersökning respondent) och även om det 

är samma intervjuare kan intervjun påverkas på olika sätt. Intervjusamtalen, som jag vill kalla 

dem, används framför allt för att försöka öka förståelsen av varför regeringen inte erkände 

folkmordet. Intervjuerna ger en ökad förståelse och bekräftar också uppsatsens teori. Jag upptäckte 

att mina respondenter kunde ge mig viktig information som jag inte hade en aning om innan 

intervjuerna. Jag tänker då på sådan information som politiker inhämtat genom att vara ledamöter 

i riksdagen. Information som jag tacksamt tar emot då denna information gör att jag kan utforma 

uppsatsen på ett bättre sätt utan felaktiga frågor. Här kan nämnas det faktum att jag inledningsvis 

hade med en fråga som handlade om ifall utredningen som regeringen beställde av Pål Wrange var 

nödvändig att göra. Det visade sig att denna fråga var irrelevant då det enligt Mats Pertoft måste 

göras utredningar innan viktiga beslut fattas och att detta finns med i grundlagen.4 När det sedan 

gäller artiklar från media så ska de ju enligt pressetiken 5vara objektiva i sin nyhetsbevakning men 

vi bör beakta att det ju faktiskt handlar om människor och medborgare i vårt land och som sådana 

är vi alla färgade på något sätt politiskt och värderingsmässigt.  

 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningens avgränsningar är dels att den fokuserar på det beslut som regeringen tog 2018, 

nämligen att inte erkänna armeniska folkmordet/seyfo. Vidare är det den svenska debatten som är 

                                                             
4 Intervjusamtal med Mats Pertoft, tidigare riksdagsledamot för Mp. Numera politiskt sakkunnig hos 
Miljöpartiet. 18/10 2019.  
5 https://po.se/pressetik/   PO-PON Allmänhetens pressombudsman. Pressens opinionsnämnd.  

https://po.se/pressetik/
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undersökningsområde kopplat till hur de har använt sig av historiebruk i debatter och beslut. 

Tidsmässigt kommer undersökningen att befinna sig mellan åren 1999-2018 och med största fokus 

på åren 2010-2018. Debatten om ett erkännande vaknar till liv i slutet av 1990-talet. I 

undersökningen kommer det även finnas med vad som hände under själva folkmordets tid som tog 

sin början redan 1894, hade sin kulm 1915 och slutade 1924. Den historiska bakgrunden behövs 

för att öka förståelsen till vad det var som en gång hade hänt och vad regeringen tog ställning till. 

Mitt fokus har varit det armeniska folkmordet men av naturliga skäl lyfts även seyfo6 in då det inte 

är enbart det armeniska folkmordet som debatten i riksdagen har handlat om utan i allra högsta 

grad har även folkmordet på assyrier, syrianer, pontiska greker och kaldéer varit med i debatten 

och senare i beslutet att inte erkänna folkmordet.   

 

1.5 Forskningsläge/Tidigare forskning 
Historikern Erik Sjöbergs forskning har fokus på erkännande av de pontiska grekernas tragedi just 

som folkmord. Sjöbergs bok, ”The making of the Greek Genocide: Contested Memories of the 

Ottoman Greek Catastrophe (2018) tar avstamp i den svenska riksdagens erkännande 2010 av 

folkmordet 1915. Han berör endast flyktigt det svenska förhållandena. Enligt Sjöberg finns det 

endast lite skrivet om erkännande av det armeniska folkmordet. 7 

Klas-Göran Karlsson, historiker vid Lunds universitet har skrivit boken; ”De som är oskyldiga 

idag kan var skyldiga imorgon- Det armeniska folkmordet och dess efterbörd” (2012). Karlsson 

har i denna bok gjort en analys av den svenska riksdagens erkännande 2010 av det armeniska 

folkmordet.8 Karlsson tar upp det faktum att de stora gränssättande händelserna som terror, krig 

och folkmord har flyttat ut från historikernas och historielärarnas avgränsade värld till den 

politiska sfären. Han säger vidare att frågor som rör historia och moral, historia och offerskap samt 

historia och kollektiv identitet har fått stort genomslag över hela världen.9 Folkmordsforskaren 

                                                             
6Avedian, Vahagn. Armeniska folkmordet 1915: Frågor och svar, Lund 2010. Seyfo är assyrier/syrianers 

benämning på händelserna under första världskriget och betyder "svärdets år". Armenierna kallar 

folkmordet för yeghern som är armeniska för "katastrof" medan grekerna kallar det för genoktonia som 

betyder just folkmord. Men som det framgår är alla samma namn för Folkmordet 1915. Mycket tyder på att 

armenierna började använda begreppet tseghaspanutyun (folkmord) efter FN-konventionens tillkomst 

1948. 
7 Sjöberg, Erik.The making of the Greek Genocide: Contested Memories of the Ottoman Greek Catastrophe, 

New York 2018.  
8 Karlsson, Klas-Göran. De som är oskyldiga idag kan var skyldiga imorgon- Det armeniska folkmordet och 

dess efterbörd, Västerås 2012. 
9 Ibid. s.268.  
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Svante Lundgren, teolog vid Lunds universitet tar i sin bok; ”Svärdets tid- det Osmanska 

folkmordet på kristna minoriteter” (2009) upp i ett kapitel kampen för ett erkännande av 

folkmordet. Han berör däremot inte den svenska debatten om ett erkännande.10 Lundgren tar upp 

det faktum att realpolitiken har haft en stor roll i diskussioner som har handlat om att erkänna 

folkmordet. Enligt Lundgren har samtliga presidenter i USA sedan Ronald Reagan vädjat till den 

amerikanska kongressen att ta hänsyn till Turkiet som ju är viktig allierad medlem i NATO och 

därför inte anta några resolutioner om folkmordet. När det funnits överväganden i USA om att 

erkänna folkmordet har Turkiet hotat med att stänga sina flygplatser för de amerikanska flygplanen 

samt meddelat att amerikaner inte kan känna sig säkra i Turkiet.11 Lundgren har även skrivit boken 

”Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion” (2015). I 

denna bok analyserar han den svenska riksdagens politiska debatt som ledde fram till erkännandet 

och den debatt det gav upphov till.12 Vahagn Avedian är en historiker som i sin avhandling 

”Knowledge and acknowledgement in the politics of memory of the Armenian genocide” (2019) 

vid Lunds universitet har fokuserat på tiden 24 april 1965 och framåt. Han har undersökt hur frågan 

har diskuterats/behandlats internationellt och syftet med Avedians studie är att visa att den 

armeniska frågan fortfarande är aktuell. Avedian har inte haft fokus på den svenska debatten. 

13Avedian har även sammanställt ett dokument, ” Armeniska folkmordet 1915: Frågor och svar” 

(2010) vid Lunds universitet som tar upp svaren på de vanligaste förekommande frågorna om 

folkmordet 1915. I denna sammanställning tar Avedian upp några frågor som berör Sverige 

specifikt och en av dessa är, Varför ska Sverige erkänna folkmordet 1915? Avedian berör inte här 

heller varför Sveriges regering inte har erkänt folkmordet.14 Vidare har jag funnit två uppsatser 

som berör det armeniska folkmordet. Den en är skriven av Oskar Johansson vid avdelningen för 

mänskliga rättigheter, historiska institutionen vid Lunds universitet. Uppsatsen heter ”Att kalla ett 

folkmord för ett folkmord” (2014) Johansson har fokuserat på specifikt den 11 mars 2010 då de i 

riksdagen voterade om ett erkännande av det armeniska folkmordet. Han studerade hur 

historieskrivning fungerar på ett politiskt plan. 15Per-Göran Mattsson har skrivit en uppsats, vid 

                                                             
10 Lundgren, Svante. Svärdets tid- det Osmanska folkmordet på kristna minoriteter, Estland 2009. 
11 Ibid.s.187.  
12 Lundgren, Svante. Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion, 

Södertälje 2015.  
13 Avedian, Vahagn. Knowledge and acknowledgement in the politics of memory of the Armenian genocide, 

Abingdon, Oxon 2019.  
14 Avedian, Vahagn. Armeniska folkmordet 1915: Frågor och svar, Lund 2010. 
15 Johansson, Oskar. Att kalla ett folkmord för ett folkmord, Lund 2014.  
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Försvarshögskolan, som heter ”Den politiska maktens bruk, missbruk och icke-bruk av historien” 

(2012) I denna uppsats analyserar Mattsson debatten om Sveriges och EU:s erkännande av 

folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker 1915-17.16   

 

Ovanstående forskning är intressant och bidrar till ökad förståelse av hur debatten kring 

erkännande har varit däremot har jag inte funnit att någon har undersökt varför de svenska 

regeringarna efter 2010 och beslutet i riksdagen har valt att inte erkänna folkmordet. Det är här 

som min undersökning kommer in. Först ut var den borgerliga regeringen som valde att inte 

erkänna riksdagens beslut. De borgerliga partierna var i stort sett eniga om att inte erkänna 2010, 

det fanns några politiker som gick emot partilinjen i respektive parti. Sedan kom den 

socialdemokratiska/miljöpartistiska regeringen 2014 som valde att tillsätta en utredning. De valde 

sen att inte erkänna folkmordet vilket är en kovändning eftersom det var socialdemokraterna, 

miljöpartiet och vänsterpartiet som röstade för ett erkännande 2010. 

 

En helt ny bok kom ut i våras och som behandlar det armeniska folkmordet och som är skriven av 

Benny Morris, historiker vid Ben-Gurionuniversitetet i Negev, Israel och Dror Ze’evi, även han 

historiker vid samma universitet ”The Thirty-Year Genocide” (2019). I denna bok har de olikt 

andra valt att se det som en trettioårsperiod som pågick under åren 1894-1924. Det vanliga är att 

studera vad som skedde åren 1915-16 men de menar att det inte räcker eftersom det var ett 

händelseförlopp och folkmord som pågick under mycket längre tid än så. När det gäller böcker 

och forskning i vad som hände och själva folkmordet finns det massor att utgå från.  

 

1.6 Teori och Metod  

1.6.1 Historiebruk 
För att besvara uppsatsens huvudfråga behövs en lämplig teori och historiebruk är den teori som 

passar bäst för denna uppgift. Det går att använda historia på olika sätt. Den som vi kanske bäst 

känner till är den klassiska, det vetenskapliga historiebruket där historiker tolkar sitt inhämtade 

källmaterial. 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche är den störste kritikern av detta synsätt. Han 

menade att livet behöver historien men det vetenskapliga förnuftet har en tendens att avskärma 

historien från själva livet som ju ger historien rätt att finnas till. Nietzsches kritik har haft en 

                                                             
16 Mattsson, Per-Göran. Den politiska maktens bruk, missbruk och icke-bruk av historien, Försvarshögskolan, 

DiVA, id: diva2:613293, 2012. 
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indirekt eller direkt viktig roll för det historiedidaktiska tänkandet genom sin antihistoriska 

vetenskapskritik. Nietzsche drog en tydlig gräns mellan historiemedvetande, som gagnar livet 

genom att förse med förebilder, konservera traditioner eller inspirera kritiskt, och det moderna 

historiemedvetandet som har till uppgift att minska betydelsen av historien och därmed förhindra 

en överblick och orientering i tid och rum. 

Klas-Göran Karlsson anser dock att en sådan polarisering inte alls känns rättvisande och produktiv. 

Han säger att den kunskap som tagits fram vetenskapligt och blivit begripliggjord har ett stort 

existensberättigande om den skildrar vårt eget samhälle med dess problem och behov.  

Vetenskapligt historiebruk kan ge oss adekvata fakta som är oumbärliga för ett ämne som har 

målet att göra förändringar i tid och rum begripliga och dessutom förse med den genetiska 

kronologiska ordnade kunskapen som är avgörande för att man ska kunna analysera varför 

samhället blivit som det blivit. Ett vetenskapligt historiebruk gör det möjligt att ställa 

betydelsefulla, kritiska och historiskt verkliga frågor om hur det kunde varit istället och om 

parallella historiska tolkningar. Detta förhållningssätt ligger nära det som Nietzsche karaktäriserar 

som ett kritiskt historiebruk. Det historiskt baserade alteranativseendet gör människor toleranta till 

det som är annorlunda och avvikande, och samtidigt kritiskt skeptiska till färdiga absoluta 

sanningar. Sedan slutet av 90-talet har samhällsutvecklingen visat att man kan bruka historia på 

flera olika sätt och det vetenskapliga historiebruket är endast ett sätt. Det vetenskapliga är varken 

underordnat eller överordnat de övriga sätten.17  

I en typologi gör Klas-Göran Karlsson ett försök att illustrera hur historien kan brukas och i 

verkligheten brukas. Han tar även upp de historiekulturella förutsättningarna för, samt innebörden 

av dessa varierande bruk. Karlsson säger att typologin inte gör några anspråk på fullständighet 

samt att flera av historiebruken kan överlappa varandra. Historiebruken kan existera bredvid 

varandra men även i något fall vara uteslutande varandra. I samtliga bruk av historia kan man stort 

sett säga att det handlar om människans letande efter mening och samhörighet i livet. Tanken med 

Karlssons typologi är att den ska kunna appliceras analytiskt på olika tider och samhällen för att 

sedan ge kunskap om skillnader och likheter i frågor som rör historiebruket i samhällen. Typologin 

är även ett redskap som historiebrukare kan använda för att reflektera över dels sitt eget bruk av 

historien och dels över vilken roll historien har i samhället. 18  

                                                             
17 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Ungern 

2009. S.56ff 
18 Ibid. S.58f.  
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Tabell 1.1 Karlssons typologi över historiebruk 19 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Minnas 

Glömma 

Existentiellt Alla människor Orientering 

Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 

Intellektuella 

Rehabilitering 

Restaurering 

Försoning 

Uppfinna 

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Gömma  

Utplåna 

Icke-bruk  Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera 

Offentliggöra 

Debattera 

Politisk- 

Pedagogiskt 

Intellektuella 

Politiska eliter 

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering 

Öka historiens värde 

Göra ekonomiska 

vinster 

Kommersiellt Verksamma inom 

reklam och ekonomi 

Kommersialisering 

 

Ett existentiellt bruk av historia startar när ett behov av att minnas eller glömma uppstår. Det 

handlar om att kunna orientera sig och även få stabilitet i ett snabbt föränderligt samhälle. Det här 

är ett behov som alla människor känner någon gång i varierande grad och i olika generationer, 

tidsperioder och samhällen. Existentiellt bruk av historia är ofta i hög grad av privat natur och syns 

därför sällan i källmaterial. När det existentiella historiebruket omfattar geografiskt avlägsna 

områden som t.ex. Hiroshima, Tjernobyl, Auschwitz får vi ett ökat behov av personliga minnen. 

Det nationella minnet får då stryka på foten. I ett samhälle där minnesfunktionen har blivit stärkt 

pga. ett kraftigt yttre tryck, t.ex. en konflikt med en inre homogenisering av den inre kulturen. Det 

finns exempel på hela samhällen, s.k. minnessamhällen, som hålls samman genom minnet av 

                                                             
19 Karlsson, Klas-Göran  & Zander, Ulf. Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Ungern 2009. 

S.59.  
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traumatiska händelser. Historiska folkmord har med andra ord skapat mycket stabila inre kulturella 

band hos armenier och judar. Dessa inre kulturella band är inte enbart i Armenien och Israel utan 

finns även i armeniska och judiska diasporagrupper över hela världen. 

  

Moraliska historiebruket uppstår när en modern funktionell stat som är totalitär eller auktoritär 

medvetet undanhåller befolkningen historia som kan tänkas vara skadlig för den politiska maktens 

legitimitet. Istället satsar den politiska makten på att fördela ekonomiskt välstånd bland 

medborgarna men försummar deras behov av rötter, identitet och historia. Det är utgångspunkten 

för en politisk liberalisering eller andra omvälvande förändringar, en sorts moralisk politisk kraft 

som banar väg för att historiska frågor ska föras upp på den politisk-kulturella dagordningen. 20 

Under glasnostperioden i Sovjetunionen kunde plötsligt decennier av förtryck och terror mot 

sovjetmedborgarna börja debatteras offentligt. De ställde breda krav på moral och sanning som 

resultat. Den demokratiska välfärdsstatens oförmåga att leva upp till medborgarnas förväntningar 

i Västeuropa och Sverige har frambringat en moralisk-historisk indignation. I Sverige finns 

exemplen på mörka sidor av folkhemsbygget, hur tusentals psykiskt handikappade 

tvångssteriliserades från mellankrigstid till 70-tal. Detta uppmärksammades på 90-talet och drev 

då fram en moral- och samvetspolitik. Målet för de grupper som ställde sig bakom 90-talets 

svenska moraliska historiebruk var förmodligen att driva fram ett erkännande för dessa oförrätter 

som en grund för försoning. 21 

 

Huvudaktörerna i det ideologiska historiebruket är de intellektuella och politiska elitgrupperna. 

De använder sig av historia för att bygga upp ett verkligt meningssammanhang som lyckas 

legitimera en särskild maktposition och förenkla den genom att tillrättalägga historien så de 

problem och misstag som skedde på väg till makten tonas ned, förminskas eller trollas bort. De 

idésystem som byggs med historiska byggstenar har ofta en tung pedagogisk kraft. 

Socialismen/kommunismen och nationalismen är exempel på två massideologier som först har en 

skakig dåtid som sen via en nutid fylld av konflikter blickar framåt mot en utopi. Inom dessa 

ideologier har man skapat en inre gemenskap som i socialismen benämns i klasstermer och i 

nationalismen i etnonationella termer. En polarisering sker då och det blir vi emot dem som är 

                                                             
20 Karlsson, Klas-Göran  & Zander, Ulf. Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Ungern 2009.  S 

60f.  
21 Ibid. S.62 
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utanför gemenskapen. På senare år har historien använts av nationalistiska intellektuella genom 

att de målat upp en bild av hur etnicitet hänger ihop med specifika landområden. Dessa 

landområden har ansetts nödvändiga för att nationen ska kunna uppfylla sitt uppdrag. En tragisk 

följd av ett sådant historiebruk har ofta lett till etnisk rensning av de människor som inte ansetts 

ha historisk rätt till landområdet. 22 

 

Icke-bruk kan liknas som en specialvariant av det ideologiska bruket. Det är samma grupper som 

använder sig av icke-bruk och samma syfte att legitimera och förenkla. Icke-bruk är ett sätt hos 

intellektuella och politiska grupper att medvetet ignorera eller förtränga historia. Den idé som 

ligger till grund för detta är att man anser att samhället inte ska legitimeras med hjälp av kulturarv 

eller historia. Istället hänvisar man till en lysande framtid eller till specifika socioekonomiska 

förhållanden i samtiden. Denna typ av ideologi kallas även modernistisk och har använts i den 

tidiga sovjetstaten med argumenten att den nya sovjetstaten inte längre bar på det förflutna oket. 

Här i Sverige kan efterkrigssamhällets användning av historia benämnas som ett icke-bruk av 

historia. Den modernistiska uppfattningen om att vi lämnat den mörka och dystra historien bakom 

oss och att vi i stället styr mot en ljus framtid har varit utbredd. 23 

 

I det pedagogisk-politiska bruket förenklas och avproblematiseras förhållandet mellan förr och nu 

genom ett metaforiskt, symboliskt och jämförande historiebruk. När historikern inte jämför för att 

hitta likheter är det politiska brukets mål att hitta just likheter. Det är svårt, kanske omöjligt att 

förena ett vetenskapligt och ett pedagogiskt-politiskt historiebruk. Företrädare för dessa olika bruk 

av historia hamnar lätt i konflikt med varandra. Det politiska historiebrukets mål är att använda 

sig av jämförelser från dåtid när de ställer viktiga frågor. Det leder ofta till en het debatt eftersom 

objekten de jämför inte väljs av en slump utan utifrån deras moraliska, emotionella och politiska 

laddning. Ibland kan de historiska objekten vara positiva men det helt klart vanligaste är att man 

använder sig av de mest negativa och moraliskt förkastliga historiska händelserna. 24  

Den pedagogiska aspekten av detta historiebruk, att man kan hämta olika godbitar ur historiens 

skafferi och sen ställa dessa i nutidens tjänst, är att likheterna överbetonas på bekostnad av 

skillnaderna.  

                                                             
22 Karlsson, Klas-Göran  & Zander, Ulf. Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Ungern 2009. 

S.63. 
23 Ibid S.64f. 
24 Ibid S.66 



12 

 

Det kommersiella bruket av historia handlar om hur man använder historia för att tjäna pengar på 

den. Det skapas filmer, skrivs böcker, populärhistoriska tidskrifter och även i reklamen används 

historia. Det finns likheter mellan det kommersiella historiebruket och det pedagogisk-politiska 

bruket då historiska händelser med mycket känslomässig lyskraft är extra användbara för deras 

syften.25 

 

I denna studie är det två historiebruk som är särskilt intressanta och används. Dessa två är moraliskt 

historiebruk och icke-bruk som används för att få svar på undersökningens frågeställningar. Dessa 

två kommer senare att sammanfogas för att besvara undersökningens huvudfråga. I Sverige liksom 

i många andra länder har folkmordet på armenier under lång tid behandlats som folkmordet som 

glömdes bort. När offrens ättlingar i mitten av 1980-talet började söka efter svar på det som hade 

hänt väcktes frågan till liv och nådde även vårt land. I Sverige har folkmordet inte omnämnts i den 

svenska historieundervisningen och vi svenskar har gått omkring ovetandes om detta folkmord. 

Det innebär att även politiker har saknat denna historia som dyker upp i den svenska debatten 

1999.  

 

Det var en ny fråga som de flesta politiker nog inte riktigt visste hur de skulle hantera men som 

envisades att dyka upp allt oftare i debatten och fortsätter att dyka upp med jämna mellanrum. Här 

kommer det moraliska bruket in då det dyker upp ett behov hos politiker att återupptäcka, göra 

känt och samtidigt handla rätt i denna fråga. Icke-bruk av historia används när politiker väljer att 

se framåt istället för bakåt. När det nutida och framtida är viktigare än det som varit. När de väljer 

att blunda för det som varit för att upprätthålla relationer, inte skapa osämja med en aktör som kan 

ha makten att exempelvis bryta handelsrelationer, skada vårt lands ekonomi. Det existentiella 

bruket av historia samt det ideologiska historiebruket kommer även de att omnämnas då dessa 

används av de olika aktörerna när det gäller erkännande av folkmordsfrågan. Existentiella 

historiebruket används av överlevare till offren för folkmordet medan det ideologiska 

historiebruket används av folkmordets förövare.  

                                                             
25 Karlsson, Klas-Göran  & Zander, Ulf. Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Ungern 2009.  

S.67f.  
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1.6.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod används i denna undersökning då sökandet efter förståelse av ett samtida 

historiskt skede är i fokus. 26 När det gäller texterna från riksdagens arkiv är det ju fråga om 

politiska texter och då är argumentationsanalys väl lämpad för dessa texter. När man använder sig 

av argumentationsanalys gäller det att leta reda på viktiga påståenden som finns i texter och 

debatter. 27 I denna undersökning handlar det om påståenden som att det inte är regering och 

riksdag som ska ta beslut om att erkänna folkmord. Det kan också var påståenden att ett 

erkännande skulle kunna leda till ett försvårande av en försoning. Det handlar alltså om argument 

som vill få den som lyssnar att tro att det som sägs är sant.28 Jag har även valt att använda den 

kritiska diskursanalysen då det finns nyckelord som används av politikerna. Det handlar om 

nyckelord som utgör själva centrum för kommunikationen. Nyckelord används för att framhäva 

vissa aspekter som anses särskilt viktiga. Dessa ord kan vara sådana att de visar ett partis åsikter.29 

Det märks framför allt en skillnad i de ordval politikerna använder när de debatterar, i sina 

motioner och interpellationer. De ordval de gör visar på hur väl insatta de är i en fråga. Det visar 

också var de befinner sig åsiktsmässigt i frågan. Ordvalet bestämmer också hur viktig en fråga är. 

Tonas nyckelordet ner blir det en mindre viktig fråga.  

 

Kritisk diskursanalys handlar också om makt och när det gäller politik och regering så är ju makten 

i centrum. Det blir då viktigt att använda de nyckelord som kan få dem att sitta kvar vid makten. 

När det gäller frågan om att erkänna eller inte erkänna folkmordet som denna uppsats behandlar 

finns det en tydlig förändring i den politiska debatten. Från början vill de som driver frågan att den 

svenska regeringen ska verka för att Turkiet ska erkänna folkmordet och några år senare handlar 

det om att man vill att Sverige ska erkänna folkmordet. När frågan lyfts för första gången i 

riksdagen märks det genom de ordval de gör att frågan är ny och att intentionerna finns att handla 

moraliskt rätt. Ett exempel på detta är det svar som utrikesutskottet ger 1999 när de med en 

tydlighet svarar på en motion och använder sig av ordet folkmordet. Detta ord är ett kraftfullt ord 

som används flitigt i debatten och i den tidiga debatten både av de som motionerade för ett 

erkännande och av utrikesutskottet. Frågan hade ännu inte blivit het och svår att hantera. 1999 var 

                                                             
26 Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund 2006. S.78.  
27 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. Polen 2018. S.103. 
28 Ibid.S.100. 
29 Ibid. S.323.  
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det en socialdemokratisk regering som inte hade problem med själva ordet folkmord. När sedan 

den borgerliga regeringen tillträder 2006 använder de sig av ordet tragedi istället för folkmord. 

Utrikesministern i den borgerliga regeringen visar tydligt var de står i denna fråga och när frågan 

debatteras lyfts den positiva utvecklingen i Turkiet samtidigt som de genom att använda sig av 

ordet tragedi visar att de inte har för avsikt att erkänna ett folkmord då det ju enligt dem är en 

tragedi. Det är intressant att följa hur politikerna använder sig av begreppen folkmord, tragedi, 

den armeniska tragedin, massövergrepp och övergrepp. Deras ordval visar även på förändring i 

hur de tänker i denna fråga. När utredningen om hur den socialdemokratiska regeringen kan 

förhålla sig till frågan om ett erkännande börjar de använda sig av olika argument från utredningen 

och ibland är dessa argument missuppfattade men det viktiga verkar vara att de har en utredning 

som de kan använda som en sköld när frågan om ett erkännande dyker upp.  

 

Ordvalet som används av den borgerliga regeringens utrikesminister Carl Bildt 2006-2014 är 

ordval som senare dyker upp även hos den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström 

efter 2014. Det är ord/meningar som exempelvis att det inte är regeringar som ska avgöra om det 

är ett folkmord utan historikers uppgift att avgöra. Bildt och Wallström har helt plötsligt samma 

åsikt i frågan vilket är väldigt intressant för undersökningen. I den socialdemokratiska regeringen 

går de från att använda sig av ordet folkmord till att använda ordet massövergrepp samtidigt som 

de ibland mixar dvs. använder sig av bägge orden vilket tyder på en kluven hållning i denna fråga. 

Wallström kallar det även för massaker och fenomenet när hon förklarar regeringens beslut i 

socialdemokraternas kongress 2017.  Ett annat ord som används är försoning, försoningsprocess. 

Bildt talar om att det inte är läge att erkänna då det skulle störa en försoningsprocess.30 Wallström 

talar också om försoning när hon i en interpellationsdebatt tar upp att det är viktigt att hantera stora 

och smärtsamma övergrepp på ett ansvarsfullt sätt som underlättar försoning.31 

 

När den kvalitativa metoden används präglas undersökningarna av flexibilitet. Vilket innebär att i 

en kvalitativ undersökning krävs det att man kan ändra själva upplägget under själva 

genomförandet av undersökningen. När man samlar in källmaterialet till undersökningen och 

upptäcker att vissa frågeställningar blivit fel eller kanske blivit bortglömda rättar man till dessa 

                                                             
30 https://data.riksdagen.se/fil/60749B9D-3FD3-4B6D-BEFB-0023611D0278  S.22f 
31 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fornekandet-av-

folkmordetseyfo_H210512  

https://data.riksdagen.se/fil/60749B9D-3FD3-4B6D-BEFB-0023611D0278
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fornekandet-av-folkmordetseyfo_H210512
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fornekandet-av-folkmordetseyfo_H210512
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frågeställningar så att de fungerar i undersökningen. När en forskare använder sig av den 

kvalitativa metoden finns en öppenhet för ny kunskap och en ny förståelse. Forskaren styr väldigt 

lite. När den kvalitativa metoden används vid insamling av material så som exempelvis intervjuer 

ökar kunskapen om ett område allteftersom fler intervjuer utförs.  

 

Det kan vara en svaghet men även betraktas som en avgörande styrka. Under genomförandet av 

intervjuer ökar förståelsen av frågeställningen och blir samtidigt bättre hela tiden. För varje 

intervju som utförs ökar insikten men det finns också en svaghet och det är det faktum att det är 

svårare att jämföra informationen som samlas in genom intervjuer.32 Den första intervjun kan ge 

mindre information än de kommande intervjuerna och det beror sannolikt på att man vid det första 

intervjutillfället hade för lite kunskaper. 33  

 

Den kvalitativa intervjuns styrka ligger i att själva undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och utförs som ett samtal. Det är den intervjuform som forskaren använder den minsta 

styrningen av intervjupersonerna. Det finns en strävan att låta den som intervjuas på påverka 

samtalets utveckling. Forskaren har då bara gett den tematiska ramen och måste försöka få svar på 

de frågor som är intressanta för undersökningen. När en sådan intervju utförs är det som att vaska 

fram den information man vill ha svar på. 34  I den kvalitativa intervjun använder man inte 

standardiserade frågeformulär pga. att det inte ska finnas för stor styrning från forskarens sida. 

Målet är att få fram de intervjuades egna uppfattningar och för att nå detta mål behöver de få 

möjlighet att själva styra utvecklingen av själva intervjun.  

Jag har valt att i mina intervjuer utgå utifrån ett tema och detta tema är att hålla mig till själva 

undersökningens huvudfråga då det är frågan om varför regeringen inte erkände folkmordet som 

är det centrala i denna uppsats. Det innebär att jag avgränsar tydligt och använder mig av ett par 

frågor som jag finner viktiga för att öka förståelsen för regeringens beslut. Under intervjusamtalen 

kom det även fram andra intressanta saker som bidragit till uppsatsens innehåll.  

 

                                                             
32 Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund 2006. S.80.  
33 Ibid. S.81.  
34 Ibid. S.99. 
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1.6.3 Urval av respondenter 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att få ett ökat informationsvärde för att skapa en bas för en 

djupare och mer fullständig uppfattning och därmed förståelse av det fenomen som undersöks. 

Urvalet av intervjupersoner sker inte slumpmässigt eller tillfälligt på något sätt utan görs utifrån 

vissa medvetet formulerade kriterier som är strategiskt och teoretiskt definierade. 35 För att kunna 

göra ett systematiskt urval krävs det att vi har kunskap om den grupp som vi vill välja 

intervjupersoner från samt en medveten strategi om vad som vi vill få fram genom intervjuer. Till 

att börja med behövs största möjliga variationsbredd i urvalet för att få så stort 

informationsinnehåll som möjligt. Den andra aspekten är att de valda intervjupersonerna ska ha 

rikligt med kunskaper om den företeelse/ händelse som undersöks. Därutöver är det viktigt att 

intervjupersonen har en bra förmåga att uttrycka sig och samtidigt vara villiga att delta i 

undersökningen. Det finns informantintervjuer och respondentintervjuer. Skillnaden är att 

respondenten är delaktig i den företeelse som undersökningen gäller medan informanten å sin sida 

står utanför själva företeelsen. Informanten är en s.k. ersättningsobservatör.36  

 

I denna uppsats är det fråga om respondentintervjuer då de valda intervjupersonerna har varit eller 

fortfarande är aktiva inom riksdagspolitiken samt har ett intresse för frågan om ett erkännande av 

det armeniska folkmordet och seyfo som helhet. De utvalda politikerna har olika politisk 

tillhörighet men vill alla ha ett erkännande och har arbetat för detta i riksdagen. Två av de 

intervjuade är själva ättlingar till folkmordsoffer medan de två andra bor i orter där det bor många 

ättlingar till folkmordsoffren och därför har kommit i kontakt med folkmordsfrågan.   

Då det inte känns helt bekvämt att bara ringa och fråga om en potentiell intervjuperson vill ställa 

upp på intervju kändes det bäst att först kontakta via e-post och förklara varför en intervju skulle 

bidra till en ökad förståelse av denna undersökning. Två av respondenterna hade e-postadress i 

riksdagens epostsystem medan de två andra krävde lite mer research. Den ena intervjupersonen 

hade en gammal blogg med kontaktuppgifter och gick därför att mejla. Den andra intervjupersonen 

hade ingen e-postadress som gick att finna utan i detta fall blev SMS det alternativ som valdes. 

Tanken om att använda vanlig postgång fanns men kändes som en alltför långsam variant. Efter 

att de hade kontaktats via e-post och SMS fick de sedan tid att fundera om de ville ställa upp på 

en intervju eller inte. Det kändes viktigt att inte vara för ”på” utan ta det i deras takt. Samtliga fyra 

                                                             
35 Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund 2006.  S.101.  
36 Ibid. S. 104.  
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valde att ställa upp vilket är mycket tacksamt då det de tillförde uppsatsen är av stor vikt för dess 

slutresultat.  

1.7 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är upplagd på det sättet att det efter det inledande första kapitlet kommer en historisk 

genomgång av bakgrunden dvs. vad som hände i det Osmanska imperiet under åren 1894-1924. 

Det inleds i kapitel två med en förklaring till vad den armeniska frågan var för något. Därefter 

följer förspelet till det armeniska folkmordet. Efter det kommer det en genomgång av vad som 

rapporterades hem till Sverige från den svenska ambassadören och andra svenskar som 

observerade vad som hände. Detta bakgrundskapitel som berättar om det armeniska folkmordet är 

viktigt för att läsaren ska få en fördjupad förståelse till vad det var för händelse som politikerna, 

riksdag och regering tog ställning till. Då det finns mycket bristfälliga kunskaper i vårt land om 

detta folkmord känns det extra viktigt att belysa händelseförloppet och därför motiverar det att 

denna bakgrundsdel inte är för kortfattad.  

 

Efter detta kommer kapitel tre som innehåller själva undersökningen. Detta kapitel inleds med ett 

urval av vad som har sagts, skrivits och debatterats i riksdagen om ett folkmordserkännande. 

Kapitlet fortsätter med en genomgång av undersökningens huvudsakliga källmaterial, nämligen 

Pål Wranges utredning om Historiska övergrepp- begrepp och benämningar från 2016. Därefter 

kommer regeringens beslut om att inte erkänna, hur det mottogs, hur de försvarade sitt beslut mm. 

Undersökningskapitlet avslutas med de intervjuades tankar om varför de trodde att regeringen tog 

beslutet att inte erkänna folkmordet. Detta intervjumaterial har till uppgift att öka förståelsen för 

det samtida historiska beslutet att inte erkänna folkmordet.  

 

I kapitel fyra besvaras undersökningens frågeställningar och resultatet av undersökningen 

diskuteras och analyseras. Undersökningens slutsatser presenteras i detta kapitel. Därtill 

presenteras och motiveras en ny sammansatt form av historiebruk, nämligen kluvet historiebruk 

som används för att förklara regeringens beslut att inte erkänna folkmordet. Förslag till fortsatt 

forskning tas också upp i kapitel fyra. Avslutningsvis finns det en avslutande diskussion i kapitel 

fem.  
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2 Bakgrund  
2.1 Vad var den armeniska frågan? 

Efter det rysk-turkiska kriget som varade 1877-7837 hölls fredssamtal i San Stefano1878 mellan 

Ryssland och Osmanska imperiet och då dök den armeniska frågan upp på den internationella 

scenen. Diskussionen fortsatte under Berlin-kongressen som var en internationell kongress som 

sammanträdde under Bismarcks ledning den 13 juni i Berlin. Bismarck deklarerade att han var en 

ärlig medlare och endast hade fred för Europa för ögonen. Resultatet av denna kongress var en 

kompromiss som med sina godtyckliga gränsdragningar bara resulterade att Balkan fortsatte vara 

ett oroligt hörn i Europa.38 Vid denna kongress ställdes det krav på reformer för armenierna samt 

garantier för deras liv och egendomar. Dessa krav upplevde den osmanska regeringen som en 

negativ utveckling som de måste stoppa till varje pris. Den osmanska regeringen blev då 

uppmärksamma på det möjliga hot som armenierna kunde bli i det osmanska imperiets östra delar. 

Vid denna tid hade det Osmanska imperiet förlorat stora landområden på Balkan och om de skulle 

förlora de armeniska provinserna i öst skulle sönderfallet förvärras. Under första världskriget tog 

de chansen att ta itu med den armeniska frågan genom att eliminera armenierna och dessutom göra 

det utan att ta ansvar för sina handlingar.39  

 

2.2 Förspelet till det armeniska folkmordet 
I slutet av 1800-talet tolererades kristna minoriteter, däribland armenier som bodde i det Osmanska 

riket så länge de inte krävde samma rättigheter som den muslimska befolkningen. De räknades 

som ”otrogna” och fick betala särskilda skatter och var samtidigt inte välkomna i det politiska 

livet. De hade inte heller rätt att inneha statliga ämbeten.40 Vi denna tid var det armeniska folket 

inte homogent utan bestod av bönder som var i majoritet men även av välbärgade armenier i 

städerna. Det ledde till avundsjuka och irritation bland muslimerna. De som var rika sände iväg 

sina barn utomlands för att studera. Dessa barn kom sedan hem med tankar om nationalism och 

andra progressiva idéer som de hade tagit till sig från universiteten de hade studerat vid. Samtidigt 

var det Osmanska riket på nedgång. 1829 bröt sig Grekland ut och blev självständigt. 1877-78 

pågick det rysk-turkiska kriget då Serbien, Rumänien och Montenegro blev självständiga. 

                                                             
37Lundgren, Svante, Svärdets tid- det Osmanska folkmordet på kristna minoriteter, Estland 2009. S.28. 
38Petersen, Kai, När hände vad? Världshistorisk uppslagsbok 1500-1982. Borås 1983.s.309. 
39 Avedian, Vahagn, Knowledge and acknowledgement in the politics of memory of the Armenian genocide, 

Abingdon, Oxon 2019. S 318.  
40 Lundgren, Svante, Svärdets tid- det Osmanska folkmordet på kristna minoriteter, Estland 2009. S.23. 
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Bulgarien blev en autonomi. För armenierna var det inspirerande att många kristna länder blev 

självständiga. Armenierna hoppades på en rysk seger eftersom de trodde att det skulle få det bättre 

då. De blev dock besvikna när fredsförhandlingarna efter kriget inte blev som de hade önskat. Det 

visade sig att de europeiska stormakterna inte ville/vågade pressa Höga Porten (som var namnet 

på den Osmanska regeringen). I Berlinkongressens protokoll var artikel 61 egentligen den enda 

tydliga resultatet. I artikeln stod det att Höga Porten bör genomföra lokalbefolkningens önskemål 

av reformer i de provinser där armenier bodde. Vidare stod det att de skulle skyddas från kurdernas 

och tjerkessernas våld emot dem. Artikel 61 efterlevdes dock aldrig. Genom avtalet fick 

stormakterna inspektionsrätt och de öppnade konsulat i de viktigaste städerna. Genom detta 

internationaliserades den armeniska frågan. När armenierna inte fick några reformer ledde det till 

besvikelse som fick ungdomar att radikaliseras. Det skapades flera underjordiska revolutionära 

rörelser med olika uppfattning om tillvägagångssätt. De var inspirerade av de kristna folkens 

segerrika kamp på Balkan. Idéer om självständighet och socialism dök upp och skrämde det 

traditionella armeniska ledarskapet. Den inflytelserika apostoliska kyrkan fick en negativ attityd 

till nytänkandet.  

 

Det här ledde i sin tur till en hårdare politik hos turkarna som utrustade kurdiska trupper, som 

officiellt hade fått uppgiften att patrullera gränsen, men de skulle också ha uppsikt på armenierna. 

Armeniskt motstånd mot kurdiska trupper räknades som uppror/olydnad mot sultanen och staten. 

Revolutionärerna började använda sig av massdemonstrationer och protester i sin kamp vilket 

ledde till ökade motsättningar och våldsamma sammandrabbningar med dödsoffer som följd.41 De 

första massakrerna av armenier skedde 1894-96. Abduhamid sa då att; ”Den enda sättet att göra 

sig av med den armeniska frågan är att göra sig av med armenierna”. 42  Sommaren 1894 

massakrerades 3 000 armenier i Sasunbergen. Det var en massaker som väckte internationell 

uppmärksamhet men Tyskland, Österrike och Italien vägrade vidta några åtgärder eftersom de 

ville fortsätta vara allierade med Höga Porten. Storbritannien och Frankrike protesterade och 

ställde krav på att sultanen skulle hålla sig till artikel 61 från Berlinkongressen.43 Turkarna påstod 

att armenierna hade gjort uppror men när de europeiska stormakterna undersökte saken visade det 

sig att det var påståenden utan någon som helst grund. Det som hade skett var att armenierna hade 

                                                             
41 Ibid.s 28. 
42 Morris Benny & Ze’evi The thirty-year genocide, Turkey´s destruction of its Christian minorities 1894-1924. 

USA. S.491. 
43Lundgren, Svante, Svärdets tid- det Osmanska folkmordet på kristna minoriteter, Estland 2009. S.26ff 
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protesterat mot att de var tvungna att betala dubbla skatter, både till regeringen och till de kurdiska 

hövdingarna. 2000 armenier samlades i Konstantinopel den 1 oktober 1805 för en fredlig 

demonstration. De krav de framförde var att byarna i Sasun skulle återuppbyggas, medborgerliga 

rättigheter, administrativa reformer, rätten att bära vapen samt ett slut på den kurdiska 

invandringen. Demonstrationståget var på väg till regeringssätet för att överlämna en petition när 

de stoppades av poliser som krävde att de skulle skingra sig. Kaos utbröt och en polischef sköts 

ihjäl. Muslimska studenter beväpnade med klubbor angrep varenda armenier de stötte på. Under 

fyra dagar pågick massakern. Polisen deltog både aktivt och som åskådare till våldet. Tusentals 

armenier sökte skydd i kyrkor och hundratals armenier dödades under dessa fyra dagar. Denna 

händelse var själva startskottet för en våg av blodiga förföljelser som följde de kommande elva 

månaderna då man uppskattar att 100 000 armenier dödades, stadsdelar och byar plundrades och 

man tvingade hela byar att konvertera till islam. Detta ledde till en ny utvandringsvåg.44  

 

Varje enskild pogrom varade i regel några dagar eller upp till två veckor. Predikanter eggade den 

lokala muslimska befolkningen att mörda armenier. De sa att armenierna var redo att attackera den 

muslimska befolkningen. Ordningstrupper och soldater såg antingen på eller deltog i övergreppen 

mot armenierna. 45  Turkarna kallade armenierna för ”otrogna hundar”. Mördandet och de 

omfattande konfiskationerna av kristnas egendomar under det första världskriget var som en 

upprepning av det som hände på 1890-talet. Våldtäkterna och bortförandet av armeniska kvinnor 

för tillfälligt eller längre bruk upprepades också. Talat fick den 12 maj 1915 frågan om han skulle 

fortsätta Abdul Hamids arbete, han svarade ja på denna fråga och hade målsättningen att göra ett 

bättre jobb än sin föregångare.  

 

2.3 Anledningar till turkarnas dåd  
Vad var det som drev ungturkarna till ett folkmord på kristna minoriteter under perioden 1894-96, 

1914-18 samt 1919-1924? Enligt Morris och Ze’evi fanns det tre anledningar till dessa dåd. Den 

första anledningen var att de flesta turkarna inklusive ledarna var rädda för att de kristna 

minoriteterna och då särskilt armenierna skulle underminera det Osmanska imperiet. Den andra 

anledningen var att de trodde att de kristnas agerande hotade deras imperium med splittring genom 

en kombination av revolter och inblandning från väst och Ryssland. Den tredje anledningen var 

                                                             
44 ibid. S.29. 
45 Lundgren, Svante. Svärdets tid- det Osmanska folkmordet på kristna minoriteter, Estland 2009 S.30.  
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turkarnas syn på att den islamiska ideologin överlägsenhet. 46  Det politiskt-religiösa motivet 

ändrades från imperial till nationalistiskt strax innan det första världskriget bröt ut. Morris och 

Ze’evi menar att kampanjerna mot pontiska greker och armenier ledde till massmördande och 

drevs i stora mått av nationalism och exkluderingsmentalitet, s.k. turkifiering.47   

 

2.4 Kände svenskarna till vad som hände i det Osmanska riket?  
En av de svenskar som befann sig i det Ottomanska riket vid denna tid var missionären Alma 

Johansson som arbetade för den tyska missionen. Hon dokumenterade vad hon såg och skrev brev 

om detta. Hon arbetade på ett barnhem och hade nära kontakter med den armeniska befolkningen. 

Johansson berättade om kvinnornas situation i sitt brev till Anckarsvärd. I Moush där hon arbetade 

fanns det ett hus som de ställt i ordning för vackra flickor och kvinnor. Till detta hus hade turkar 

fritt inträde. Dessa kvinnor utsattes av turkarna för sexuellt våld. Kvinnor som hade blivit 

utblottade kom och bad om allmosor men missionärerna tilläts inte att hjälpa dem. Situationen för 

de överlevande beskrevs som extremt svår. Det var sjuka kvinnor och barn som hade överlevt. 

Johansson berättade också att armenierna endast försvarade sig om deras kvinnor och barn blev 

dåligt behandlade. Med denna information verkar hon ha velat visa att våldet kom endast från ett 

håll och att armenierna inte var våldsbenägna.  

 

Hon berättade också om att de redan i november 1914 visste att det skulle ske en massaker och att 

det var planerat. Hon skriver om hur en nära vän till Envar Pascha (en av ungturkarnas ledare), 

Mutesarif i Moush helt öppet hade berättat hur de skulle utrota hela den armeniska rasen vid en 

lämplig tidpunkt. 48  Johansson kallade dessa händelser redan från början för ”turkarnas 

utrotningskrig mot ett helt folk”. De armeniska männen kallades in till militärtjänstgöring men 

blev satta i s.k. arbetsarméer där de var obeväpnade och fick jobba med vägbyggen. Det här var 

män som annars arbetade med jordbruk, hantverk eller handel. De turkiska soldaterna plundrade, 

helt lagligt, det som de ville ha och armenierna vågade inte göra något åt plundringen då de var 

rädda för att det skulle innebära mer våld. Soldaterna tog kvinnorna från byarna i anspråk och om 

                                                             
46 Morris Benny & Ze’evi The thirty-year genocide, Turkey´s destruction of its Christian minorities 1894-1924. 

USA. S.492. 
47 Ibid. s493. 
48 Gunner, Göran, Folkmordet på armenier sett med svenska ögon. Malmö 2012. S.188f 



22 

 

kvinnorna gjorde motstånd rapporterade soldaterna in att armenierna gjorde uppror. I byarna 

härjade sjukdomar, bla fläcktyfus.49 Alma Johansson kom tillbaka till Sverige i december 1915.50 

 

Folkmordet gick inte tyst förbi utan uppmärksammades ifrån olika håll. Per Gustaf August Cossva 

Anckarsvärd var chef för den svenska legationen i Konstantinopel och det skrevs många 

detaljerade rapporter om vad som hände i det Osmanska riket. Dessa rapporter skickades till 

Stockholm. Den svenske diplomaten och före detta militärattachén Wirsén är den svensk som har 

dokumenterat mest om folkmordet. I boken”Minnen från fred och krig” (1942) berättar han om 

de ungturkiska ledarna. Krigsministern 51Ismail Enver52 var till och med en god vän till Wirsén. 

Hans uppfattning om Enver var att han var en stor nationalist som genom att överskatta sina egna 

och landets krafter förde det Osmanska riket in i fördärvet.53 Mehmet Talaat54 ansågs av Wirsén 

vara en intelligent, språkkunnig, kraftfull och trevlig sällskapsmänniska som även kunde vara 

tveklöst grym och ha en fullkomligt kallblodig natur. Talaats humor var makaber enligt Wirsén. 

Vid ett privat möte med Talaat sa han till Wirsén följande:  

”JAG SER AV TIMES ATT VI SKOLA HA AVRÄTTAT, ELLER PÅ ANNAT SÄTT BRAGT OM LIVET ICKE MINDRE ÄN 800 000 ARMENIER. JAG 

FÖRSÄKRAR ER, ATT DETTA ÄR EN OSANNING, DET VAR ENDAST 600 000.” 50 

Vidare skrev Wirsén i kapitlet ”Mordet på en nation” att förintelsen av det armeniska 

folket/nationen som ett av de största brotten som begåtts under de senaste århundradena. Wirsén 

lade inte skulden på det turkiska folket utan helt och hållet på den ungturkiska regeringen. Däremot 

ansåg han att den ociviliserade kurdiska befolkningen hade del i skuldbördan.55 

 

Anckarsvärd skrev i ett brev den 6 juni 1915 att förföljelserna på armenier hade antagit hårresande 

proportioner och ungturkarna skydde inga medel när de dels massakrerade och dels drev bort 

armenierna från de trakter där de hade varit bofasta och verkat under århundraden. 

Några månader senare, den 2 september 1915 skrev Anckarsvärd att en miljon armenier hade blivit 

utsatta på detta sätt och nu visste han också vem som bar ansvaret för detta. Det var den turkiska 

                                                             
49 Ibid s.190.  
50 Ibid. s.184.  
51 Lundgren, Svante, Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion, Tigris 

Press. Södertälje. S.145. 
52 Ibid. S.46. 
53 Ibid. S. 145 
54 Ibid. S.47.  
55 Ibid. S.146. 
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myndigheterna som hade anstiftat till massakrer och utdrivning av armenier. Han befarade att även 

greker och andra kristna var i fara då det fanns en tendens att göra Turkiet bebott av endast turkar. 

Han skrev också att det var farligt att låta Turkiet förklara de heliga kriget och att Tysklands ansvar 

i det hela kunde bli tungt.56 Han skrev att det var uppenbart att turkarna passade på att utplåna den 

armeniska nationen så att den armeniska frågan skulle upphöra att existera när freden kom efter 

första världskrigets slut.57 

 

Den 13 maj 1916 skrev Wirsén om hur förfärligt hälsotillståndet var i Irak. Han berättade om hur 

fläcktyfusen krävt många offer och att förföljelserna av armenierna hade i hög grad bidragit till 

sjukdomens spridning, detta samtidigt som hundratusentals av de utdrivna hade dött av hunger och 

umbäranden längs vägarna. 

 

Den 5 januari 1917 skrev Anckarsvärd att tillståndet hade kunnat vara helt annorlunda om Turkiet 

hade lyssnat till centralmakternas råd om att överlåta den inre organisationen av proviantering och 

andra frågor till dem. Han fortsatte med att skriva att han trodde att utrotandet av armenierna hade 

kunnat undvikas om de tyska rådgivarna hade fått samma kontroll över den civila förvaltningen 

som de tyska officerarna hade över armén och flottan.  

Envoyé Ahlgren skrev den 20 augusti 1917 att allt blev bara dyrare och dyrare. Det fanns flera 

orsaker till detta och det var att produktionen hade minskat stort på grund av den minskade 

arbetskraften som i sin tur hade orsakats dels av mobiliseringen och dels genom utrotandet av den 

armeniska rasen.   

 

En solidaritetsrörelse för armenierna bildades i Sverige 1917. Det var svenska missionärer som 

bidrog till att göra folkmordet känt. Det var dock bland folk inom arbetarrörelsen som 

solidaritetsaktionerna inleddes. Deras solidaritet var riktad till armenierna specifikt. Det verkar 

som om de inte kände till vilket öde assyrier och greker hade mött. Stockholms borgmästare Carl 

Lindhagen, som även var socialdemokratisk riksdagsledamot och fredsaktivist skrev 

interpellationer om att hjälpa armenierna genom svenska aktioner. Två månader efter inlämnandet 

av interpellationerna fick han svar från utrikesminister Arvid Lindman som sa att Sverige inte 

                                                             
56 Lundgren, Svante, Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion, Tigris 

Press. Södertälje. S 144 
57 Avedian, Vahagn, Armeniska folkmordet 1915: Frågor och svar, Lund 2010. S.29 
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kunde göra något åt denna sak då en av de styrande grundsatserna för landets politik var att inte 

ge sig in i andra självständiga staters inrikespolitik.  

 

Ett protestmöte för armenierna hölls den 27 mars 1917. Det var 1916 års fredskommitté som 

arrangerade mötet och de hade även skapat en lista med 19 punkter där punkt nio var Armeniens 

frihet. Protestmötet fyllde den stora möteslokalen Auditorium. Det var nära 2000 personer som 

kom dit och betalade inträdet som var på 35 eller 25 öre. Det var Hjalmar Branting som fick hålla 

inledningsanförandet. Han lyfte fram de grymheter som hade drabbat armenierna och sa bl.a. att 

trovärdiga opartiska personer har vittnat om att det skett ett fullt organiserat folkmord i Armenien. 

58 

Den 26 mars 1917 sa Hjalmar Branting att dokumenten klart och tydligt visade att det inte 

handlade om ett övergrepp på underordnade utan det handlade om ett organiserat och systematiskt 

folkmord. Ett folkmord som var värre än vad man någonsin tidigare hade sett i Europa.59 

 

2.5 Följden av turkarnas folkmord på de kristna minoriteterna 
Helt exakta siffror på hur många som dog under tidsperioden 1894-1924 finns inte men man 

uppskattar antalet mördade armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker till mellan 1,5 

till uppemot 2 miljoner. Det var armenierna som drabbades hårdast och i det turkiska språket 

kallades armenier för cancer och mikrober. En annan följd av denna utrensning av dessa kristna 

minoriteter var att den kristna kulturen utraderades. Kyrkor, skolor och begravningsplatser 

förstördes eller omvandlades för att disponeras av muslimer. Nästan alla som överlevde utvisades 

från Turkiet.60   

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Lundgren, Svante. Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion, Tigris 

Press. Södertälje. S 148f. 
59 Avedian, Vahagn, Armeniska folkmordet 1915: Frågor och svar, Lund 2010. S28ff 
60 Morris Benny & Ze’evi The thirty-year genocide, Turkey´s destruction of its Christian minorities 1894-1924. 

USA. S.487. 
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3 Undersökning 
3.1 Vad har sagts och debatterats i den svenska riksdagen?  

Under åren 1998-2006 hade Sverige socialdemokratiska regeringar och 2006-2014 borgerliga 

regeringar.61Politiker från Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet 

och Kristdemokraterna lämnade gemensamt in en motion 1999, Armenier i Turkiet, där de 

framförde en begäran om att regeringen skulle verka för att Turkiet skulle erkänna folkmordet på 

armenierna. I motionen tog de upp bakgrunden till sin begäran där de dels tog upp det historiska 

händelseförloppet och dels tog de också upp det faktum att man 1985 fastslog i både FN och i EU-

parlamentet att turkarna begick folkmord på armenier i början av 1900-talet.62 

 

Utrikesutskottet svarade på denna flerpartimotion med att poängtera hur viktigt det var med en 

officiell redovisning och ett erkännande av folkmordet på armenierna. De tog också upp att det 

var viktigt att Turkiet började visa en större öppenhet för sitt förflutna för att stärka Turkiets 

demokratiska identitet. Därtill tog de upp att det var viktigt att det genomfördes en 

förutsättningslös oberoende internationell forskning om folkmordet på armenierna. Utöver detta 

trodde utrikesutskottet att en ökad öppenhet och historisk förståelse för det som hände 1915 och 

framåt skulle få betydelse för både stabilitet och utveckling i Kaukasusregionen.63 Här är det 

tydligt att frågan var ny för riksdagspolitikerna och att de hade en intention att göra det som de 

anssåg vara moraliskt rätt. Några påtryckningar från Turkiet hade förmodligen ännu inte dykt upp.  

 

2002 lämnade Annelie Enochson (Kd) in en motion, Assyrier och folkmordet Seyfo, där hon bl.a. 

föreslog att riksdagen skulle upplysa regeringen om att ge Riksarkivet uppdraget att sammanställa 

ett svenskt arkivmaterial innehållande det assyriska/syrianska folkmordet Seyfo. Motionen 

innehöll totalt 6 punkter, samtliga avslogs i Utrikesutskottet. 64 Mats Pertoft, Esabelle Reshdouni 

och Peter Råberg samtliga (Mp) lämnade in en motion, Erkännande av folkmordet på armenier 

och assyrier/syrianer65, i oktober 2006 där de motiverade varför Sveriges regering och riksdag 

                                                             
61   http://www.sverigesministrar.se/regeringar 
62 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/armenier-i-turkiet_GN02U651  
63 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/manskliga-rattigheter-mm---lander-

omraden-och_GN01UU11 
64 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/assyrier-och-folkmordet-

seyfo_GQ02U253 
65 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/erkannande-av-folkmordet-pa-

armenier-och_GU02U231 
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borde erkänna folkmordet. I motionen tog de upp att folkmordet var ett historiskt faktum trots att 

många nationer inte vill erkänna detta då de var rädda för att äventyra sina ekonomiska 

förbindelser med Turkiet. De tog också upp att Frankrikes nationalförsamling hade erkänt 

folkmordet den 18 januari 199866 som en lag och att tolv dagar efter detta skrev president Jacques 

Chirac under lagen. Utrikesutskottet avslog motionen. 67 När denna motion avslogs hade Sverige 

fått en borgerlig regering med Carl Bildt som utrikesminister, som enligt Annelie Enochson (KD) 

var mycket god vän med Turkiet.68 Detta bör förklara att de förmodligen inte hade någon som helt 

avsikt att bifalla en motion av detta slag.   

 

Annelie Enochson fortsatte uppmärksamma riksdagsledamöterna om Seyfo i ett flertal motioner. 

2009 lämnade hon in motionen Folkmordet i det osmanska Turkiet samt kristna minoriteters 

situation i Turkiet och Irak, där hon i punkt 7 ville att riksdagen skulle erkänna folkmordet på 

armenier, assyrier, syrianer och kaldéer som skedde i Turkiet under åren 1914-1922 samt meddela 

regeringen att riksdagen vill att Sverige ska erkänna folkmordet. 69 

Samma höst 2009 skrev Lennart Sacrédeus (Kd) och Mikael Oscarsson (Kd) motionen Erkänn 

seyfo som folkmord. I denna motion tog de upp att Frankrikes nationalförsamling antog en lag 

2001 där Frankrike erkände det armeniska folkmordet 1915. De påtalade också att flera andra 

länder också hade erkänt folkmordet efter Frankrikes erkännande. Sacradéus och Oscarsson 

betonade att ett erkännande var väldigt viktigt för att dessa minoriteter ska få upprättelse. De 

menade att när forskare har kommit fram till att det var fråga om ett folkmord så ska politiker inte 

ge det något annat namn. De ville att Sverige erkänner Seyfo och menade att det räcker med 

ögonvittnesskildringen som ambassadör Anckarsvärd framförde.70  

Utrikesutskottets svar på dessa motioner var att det fortfarande fanns oenighet om vilka de 

bakomliggande anledningarna till hur de olika händelserna i och med det Osmanska rikets 

sönderfall skulle betecknas/kallas. I svaret nämns det också att det fanns ett flertal ledande forskare 

såväl internationellt som nationellt som sade att det finns tillräckliga belägg för att övergreppen i 

det Osmanska riket skulle betraktas som folkmord. Därtill informerade Utrikesutskottet att en 

                                                             
66 http://www.folkmordet1915.se/fragorochsvar_erkannande.html 
67 https://data.riksdagen.se/fil/BFA75288-9F8A-46CB-8D6C-B2BBFD9DD2EA    s.14 
68 Intervjusamtal med Annelie Enochson, tidigare riksdagsledamot för KD. 7/10 2019.  
69 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/folkmordet-i-det-osmanska-turkiet-
samt-kristna_GX02U331 
70 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/erkann-seyfo-som-
folkmord_GX02U238 
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positiv utveckling hade skett i Turkiet under de senaste åren och att frågan hade debatterats i 

turkisk media samt även uppmärksammats i enskilda turkiska organisationer. Vidare svarade de 

att det inte låg på riksdagens uppgift att göra folkrättsliga ställningsantaganden. De poängterade 

vikten av fri forskning, fri tillgång till historiska fakta samt en fri debatt som grunden för en 

försoningsprocess som måste inledas. De tillade att det i dagsläget inte var att rekommendera att 

avkräva Turkiet ett erkännande om folkmord mot armenier eftersom det skulle kunna tänkas störa 

försöken att normalisera ländernas relationer och en försoningsprocess. Sveriges utrikesminister, 

Carl Bildt71 hade tillsammans med EU:s dåvarande utvidgningskommissionär kommit fram till att 

det skulle vara förenat med risker att störa en ömtålig nationell process som är i sin linda. Bägge 

motionerna avslogs. 72 Här visar Bildt att han hade en vänlig relation till Turkiet och att det som 

ligger i nuet och framtiden var av större vikt än vad som en gång hänt i historien. Han lyfte fram 

det positiva och verkade vilja trycka på att det inte var läge att störa en försoningsprocess. Bildt 

visade här att han inte ville att någon skulle komma och störa den relation han uppenbarligen hade 

med Turkiet. Detta svar från Bildt är ytterligare ett belägg för att Annelie Enochson hade fog för 

sitt påstående att Bildt är en Turkietvän. 73 

 

3.2 Interpellationsdebatter  
Den 22 november 2006 lämnade Hans Linde (v) in interpellationen Folkmordet i det Ottomanska 

riket 1915, i vilken han skrev att hans förhoppningar grusats om att regeringen skulle erkänna 

folkmordet som ett folkmord. Han tog upp det faktum att de månaden innan hade hittat en 

massgrav i Kuru, en armenisk by och hur militären hade spärrat av platsen och förbjudit 

fotografering och all annan form av informationshämtning efter att bilder och ett reportage om 

massgraven hade publicerats i en turkisk tidning. Han lyfte fram att premiärministern Erdoğan vid 

ett flertal tillfällen hade sagt att Turkiet inte har något de behövde dölja i sin historia. De 

betecknade de blodiga händelserna i det Ottomanska riket som tragedier, inte folkmord. Det som 

inträffade var enligt Erdoğan olyckshändelser, inte planerade handlingar. Linde ställde fyra frågor 

till utrikesministern Carl Bildt bl.a. frågan om utrikesministern tänkte medverka för att Sverige 

som enskilt land och inom EU skulle arbeta för att, all debatt, publicering och diskussion om 

folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier skulle avkriminaliseras i Turkiet? 

                                                             
71 https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/carl-bildt_0622185335615  
72 https://data.riksdagen.se/fil/60749B9D-3FD3-4B6D-BEFB-0023611D0278 S.22f 
73 Intervjusamtal med Annelie Enochson, tidigare riksdagsledamot för KD. 7/10 2019.  
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På denna fråga svarade Bildt att han och den svenska regeringen hade för avsikt att arbeta idogt 

för att Turkiet skulle få ett medlemskap i EU, för det var det bästa de kunde göra för att främja 

fortsatta reformer, pluralism och åsiktsfrihet i Turkiet. När Bildt talade om folkmordet benämnde 

han det bl.a. för den armeniska tragedin vilket Linde sen i nästa anförande ifrågasatte på följande 

sätt;  

JAG MÅSTE ERKÄNNA ATT DET ÄR TVÅ SAKER SOM JAG REAGERAR PÅ I CARL BILDTS SVAR. I DITT SVAR 

TALAR DU OM FÖRDRIVNING, ÖVERGREPP OCH DEN ARMENISKA FRÅGAN, MEN INTE EN ENDA GÅNG, 

FÖRUTOM NÄR DU HÄNVISAR TILL MIN FRÅGA, VÄLJER DU ATT KALLA HÄNDELSERNA VID SITT RÄTTA 

NAMN, ETT FOLKMORD. DU ANVÄNDER UTTRYCKET ARMENISK TRAGEDI, SAMMA BEGREPP SOM DEN 

TURKISKA REGIMEN ANVÄNDER FÖR ATT FÖRMINSKA OMFATTNINGEN OCH BETYDELSEN AV FOLKMORDET. 

DET ÄR DESSUTOM ETT BEGREPP SOM EXKLUDERAR ALLA DE ANDRA ETNISKA GRUPPER SOM OCKSÅ 

DRABBADES AV FOLKMORDET. 

 

På detta gav Bildt inte något specifikt svar utan fortsatte undvika beteckningen folkmord. I 

interpellationsdebattens sista anförande av Bildt sade han följande;  

VI HAR EN REGERING MED AMBITIONEN ATT BESLUTA OM MYCKET, MEN DEN HAR INGA AMBITIONER ATT 

BESLUTA OM HISTORIEN. DEN SAKEN ÖVERLÅTER VI ÅT DEN FRIA SAMHÄLLSDEBATTEN, OCH SÅ TROR JAG 

ATT DET SKA VARA. JAG TROR FÖR ÖVRIGT ATT DET VORE BRA IFALL ÄVEN ANDRA LÄNDER LITE TYDLIGARE 

HÖLL SIG TILL DEN PRINCIPEN. 74 

Här kan vi se att Bildt dels använde sig av ordet tragedi, precis som turkarna själva gör, istället 

för folkmord och att han visade på en viss irritation. Han verkar inte vilja ha denna fråga och 

svarar Linde på ett kortfattat sätt som kan uppfattas var lite drygt.    

 

I en interpellationsdebatt 13 januari 2008 fick Nikos Papadopoulos (s) svar på sin fråga som han 

ställt i sin interpellation, Erkännande av folkmorden i Turkiet, den 2 december 2007 till 

utrikesminister Carl Bildt (m) om erkännande av folkmorden i Turkiet.75 Carl Bildt hänvisade till 

de svar han gett i en tidigare interpellation i oktober 2007 och ansåg sig inte ha anledning att 

upprepa det svar han gav då. Papadopoulos tyckte det var underligt att han hänvisade till en annan 

debatt och sade att folkmordsfrågan inte bara var en historisk fråga utan även en nutidsfråga. Han 

                                                             
74 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/folkmordet-i-ottomanska-riket-

1915_GU1085 
75 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/erkannande-av-folkmorden-i-

turkiet_GW10177 
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fortsatte med att framföra fakta om folkmordet samt poängterade att om vi ska få en riktig 

uppfattning om vad som hände under den tid då folkmordet begicks måste det utredas ordentligt 

och de turkiska arkiven måste bli offentliga. Han avslutade med att fråga om utrikesministern 

kommer att ta några initiativ för att folkmordet på pontiska greker, armenier, assyrier/syrianer och 

kaldéer ska bli erkänt av Sverige. Carl Bildt svarade då med att säga att han trodde att det skulle 

leda till större problem för den försoningsprocess som behövdes i Mellanöstern än vad det skulle 

leda till belåtenhet hos de övriga. Han sa också att det inte handlar om att förneka tragedin och att 

det är välkommet med en öppen, intensiv och även känslosam diskussion kring dessa frågor men 

dessa bör inte finnas med i det politiska beslutsprocesserna. Han avslutade med att säga att det inte 

är regeringar och riksdagar som ska fastställa historiska händelser.   

När Bildt hänvisar till en tidigare debatt visar han att han inte är intresserad att dra frågan i 

långbänk. Det verkar som att han anser att det inte är en fråga för riksdagen och inte heller en fråga 

som de behöver befatta sig med i riksdagens beslutsprocess. Han visar tydligt att han vill ha bort 

frågan från den politiska agendan.  

 

Papadopoulos svarade med att säga att historien upprepar sig om och om igen. Han sa vidare att 

det är viktigt att vi vågar erkänna de brott som en gång begåtts och det måste också omfatta 

folkmorden 1915. Därtill sa han att förnekandet av folkmord anses som det sista steget i ett 

folkmord och det i sin tur leder till att bestraffningen av förövarna uteblir och det lägger grunden 

för nya folkmord. Han poängterade att förnekanden har en tendens att leda till ytterligare 

övergrepp. Papadopulos ställde sedan frågan om utrikesministern kommer ställa krav på att 

Turkiet ska öppna arkiven för historiker och forskare i samband med att de inom EU har 

medlemsförhandlingar om Turkiets medlemskap.  

Bildt svarade med att vad han förstått så är de osmanska arkiven i princip öppna. Han upplyste 

också att det har skett en stor förändring i Turkiet de senaste åren och att det nu finns en öppen 

historisk diskussion i Turkiet vilket inte var tänkbart fem år tidigare. Han jämförde sedan med 

Gustav Vasa och att vi i Sverige hade reviderat synen på honom och kanske gör vi det igen men 

det betyder inte att vi anklagar honom för folkmord. Bildt avslutade med att det är bara genom 

öppen diskussion som de öppna såren kan helas i kombination med en europeisk 

integrationsprocess.  

 

När Bildt jämförde med vad Gustav Vasa en gång använde han sig av det pedagogisk-politiska 

bruket av historia. Han lyfte fram negativa historiska händelser som hänt i vårt land som en 
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jämförelse med vad som hände i Turkiet 1915. Med denna jämförelse ville han förmodligen visa 

att vi minsann inte själva är så bra och än en gång stod han på Turkiet sida, inte offrens.  

 

Papadopoulos ställde sedan följande fråga;    

”DET SÄGS ATT ARKIVEN ÄR ÖPPNA. KAN JAG TOLKA DET SÅ, HERR UTRIKESMINISTER, ATT JAG SOM FRI 

FORSKARE I TURKIET KAN GÅ IN I ARKIVEN OCH FORSKA? ÄR DET SÅ?” 

Denna fråga besvarades aldrig av Carl Bildt. 76 Intressant att veta är att Carl Bildt har gjort sig 

känd för att vara en realpolitiker och att han är en optimist som uppvisar en på många sätt 

deterministisk historiesyn. Enligt David Andersson, författare och redaktör på tidskriften Axess, 

är Bildt en person som har ett stort intresse för historia samtidigt som han uttrycker att nuet alltid 

är bättre än det förflutna samtidigt som framtiden alltid är bättre än nutiden. 77  

 

Den 3 oktober 2014 presenterade Stefan Löfven Sveriges nya regering, en samarbetsregering 

tillsammans med Miljöpartiet. Margot Wallström utsågs till utrikesminister.78 

 

I en interpellation den 15 april 2015 från Robert Hannah (L) ställde han frågor till utrikesminister 

Margot Wallström (S):  

”VARFÖR BRYTER UTRIKESMINISTERN STATSMINISTERNS LÖFTE FRÅN MARS 2014 OM ATT ERKÄNNA 

FOLKMORDET? 

VARFÖR ÄR HÄNDELSERNA UNDER FOLKMORDET SEYFO ATT BETRAKTA SOM TRAGISKA SKEENDEN OCH 

INTE SOM FOLKMORD? 

VILKA RESURSER OCH REFERENSER ANVÄNDER SIG MINISTERN AV I DEN INITIERADE UNDERSÖKNINGEN 

SOM HAR PÅBÖRJATS I FRÅGAN? 

NÄR KOMMER MINISTERN ATT REDOVISA RESULTATET AV UNDERSÖKNINGEN OCH SITT 

STÄLLNINGSTAGANDE I FRÅGAN?”  

 

Wallström valde att svara på alla frågor i ett sammanhang, inte var fråga enskilt. Hon förklarade 

att regeringen behövde ta reda på hur en regering bör förhålla sig till och hur man ska benämna 

                                                             
76 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-protokoll-20080955-

tisdagen-den-13_GW0955/html  
77 http://www.ystadsallehanda.se/gastkronika/carl-bildts-paradoxer/  
78 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-regering-presenterad  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-protokoll-20080955-tisdagen-den-13_GW0955/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-protokoll-20080955-tisdagen-den-13_GW0955/html
http://www.ystadsallehanda.se/gastkronika/carl-bildts-paradoxer/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-regering-presenterad


31 

 

massövergrepp som skett för länge sen. Hon sa vidare att det handlade om flera olika aspekter man 

måste ta hänsyn till så som folkrättsliga, konstitutionella, straffrättsliga samt politiska aspekter. 

Hon sa att det var pga. dessa aspekter som regeringen i samarbete med experter gör en översyn av 

hur man benämner och förhåller sig till historiska massövergrepp. Hon fortsatte med att säga att 

det var viktigt att stora och smärtsamma övergrepp hanteras på ett ansvarsfullt sätt som underlättar 

försoning och en gynnsam utveckling i regionen. Därtill sa hon att det var mycket angeläget att 

olika aktörer inom världssamfundet verkar för att liknande massövergrepp inte ska ske igen. Hon 

påtalade också att det är viktigt att det hålls en levande debatt som är utan censur och öppen för 

internationella forskare. Detta svar från Wallström har en hel del likheter med Bildts tidigare svar. 

Precis som Bildt använder hon inte ordet folkmord utan pratade om övergrepp, försoning, 

utveckling i regionen, debatt med internationella forskare- här bör märkas att hon inte talade om 

en politisk debatt. Wallström hade vi denna tid tydligt lämnat den hållning som de 

socialdemokratiska partiet hade fyra år tidigare. Här hade det uppenbarligen hänt något. Varför 

har socialdemokraterna antagit de borgerligas tankegångar i denna fråga? Är det kanske yttre 

påtryckningar när det gäller just denna fråga som ligger bakom detta paradigmskifte i den 

socialdemokratiska regeringen? 

 

I nästa anförande sa Hannah att han inte var nöjd. Han sa att det inte behövs några fler 

efterforskningar utan att det behövs mod och karaktär. IAGS, den internationella föreningen för 

folkmordsforskare som är världsledande, tvärvetenskaplig, oberoende och har tydlig auktoritet 

inom detta område, har vid minst tre olika tillfällen klargjort att Turkiet79 begick folkmord 1915. 

Hannah påtalade att Wallström inte nämnde i sitt anförande vilken nation som var förövare. Han 

sa vidare att han var rädd för att det här är en så känslig fråga att regeringen kommer att dra den i 

långbänk. Hannah sa vidare att han fortfarande ville ha svar på sina frågor och ställde på nytt 

frågan;  

”VARFÖR HAR REGERINGEN BRUTIT MOT DET LÖFTE SOM STATSMINISTERN PÅ HEDER OCH SAMVETE GAV 

I MARS 2014?”  

 

 

                                                             
79 I anförandet används Turkiet som förövarland. IAGS använder sig dock inte av benämningen Turkiet när 

de skriver om folkmordet utan använder istället ”the Ottoman Empire”. https://genocidescholars.org/wp-

content/uploads/2019/04/US-Congress_-Armenian-Resolution.pdf  

https://genocidescholars.org/wp-content/uploads/2019/04/US-Congress_-Armenian-Resolution.pdf
https://genocidescholars.org/wp-content/uploads/2019/04/US-Congress_-Armenian-Resolution.pdf
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Sedan lade han till en andra fråga:  

”NÄR KOMMER RESULTATEN AV VAD JAG ANSER ÄR EN ONÖDIG UNDERSÖKNING ATT REDOVISAS, ETT 

KLART DATUM?”  

På detta svarade Wallström att hon inte kommer att dra det i långbänk utan översynen hoppades 

hon skulle bli klar under det innevarande året. Hannah svarade på Wallströms anförande och sa 

bl.a. att det var tråkigt att statsministern inte vågade erkänna vad som faktiskt hänt. Sedan ställde 

han en retorisk fråga som han själv besvarade:  

”VARFÖR ÄR ARMENIEN OCH ALLA SVENSK-ASSYRIER SÅ UPPRÖRDA? JO, FÖR FÖRNEKAS DET SÅ ÄR DET 

FULLBORDAT. ÄR DET FULLBORDAT KAN DET ALDRIG SKE FÖRSONING. FÖRSONINGEN ÄR OTROLIGT VIKTIG 

MEN KOMMER ALDRIG ATT SKE.”  

Interpellationsdebatten fortsatte och Hannah sa i sitt sista anförande att han var villig att förlåta 

och gå vidare men att det krävde ett erkännande samt en acceptans av vad som hänt i historien. 

Han sa också att det krävs att människors historia och mänskliga rättigheter inte förnekas.80 

Helt klart hade frågan blivit jobbig för Wallström och regeringen. Hon svarade att hon inte skulle 

dra frågan i långbänk och det menade hon nog eftersom hon verkar ha velat få bort frågan från den 

politiska agendan. Den fråga som de fyra år tidigare tyckte var viktig nog att rösta om för ett 

erkännande av det armeniska folkmordet/Seyfo hade helt plötsligt blivit både obehaglig och 

obekväm att hantera. Det måste ha skett något som ledde till denna förändrade hållning hos den 

socialdemokratiska regeringen.  

 

3.3 Frågestund i riksdagen 17 maj 2018 
I anförande 84 sa Robert Hannah (L) att Stefan Löfven lovade tusentals svenska assyrier i 

Södertälje att om S vann valet skulle den nya regeringen erkänna folkmordet Seyfo. Han sa vidare 

att nästan samtliga partier i Sveriges riksdag hade svikit i denna fråga men han ansåg att S hade 

tagit priset när de utnyttjat folkmordsättlingar för att få röster och därefter gått Erdoğan och 

Turkiets ärenden. Hannah ansåg att det var ett skamligt beteende och frågade statsrådet Ylva 

Johansson (S) varför de bröt sitt vallöfte om att erkänna folkmordet Seyfo. Ylva Johansson (S) 

svarade att bakgrunden till att socialdemokraterna drev igenom ett beslut och en beställning i 

riksdagen att Seyfo skulle erkännas som ett folkmord av regeringen var att under första 

världskriget var det fruktansvärda övergrepp på den armeniska folkgruppen och andra minoriteter. 

                                                             
80 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fornekandet-av-folkmordet-

seyfo_H210512 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fornekandet-av-folkmordet-seyfo_H210512
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fornekandet-av-folkmordet-seyfo_H210512
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2015 gav regeringen Stockholm Centre för International Law and Justice uppdraget att belysa 

historiska, rättsliga samt andra perspektiv på synsätt och termer i samband med historiska 

massövergrepp. I rapporten stod det att det inte är helt oproblematiskt med regeringsuttalanden 

som fastställer historiska fakta. Johansson sa vidare att den vilja de hade att uttrycka avskyn för 

vad de kände både kan och kräver att den vägs mot den kutym som gäller när regeringar ska uttala 

sig angående historiska fakta.  

 

Robert Hannah fortsatte med att säga att ett icke-erkännande är även det ett ställningstagande. Han 

menade att de genom att inte erkänna hade gjort ett ställningstagande för Erdoğan och hans 

förtryckarstyre. Han jämförde med att den svenska regeringen aldrig skulle ha accepterat att 

Tyskland friades från förintelsen och de hade aldrig kallat det för fruktansvärda övergrepp utan 

för folkmord. Vidare sa han att Stefan Löfven och Carl Bildt båda vill att Turkiet ska komma 

undan med sitt folkmord. Hannah sa också att det är ett hyckleri när man inte vågar erkänna 

folkmordet. Han avslutade med att upprepa att priset tas av statsministern som stod inför ättlingar 

och lovade att erkänna men inte gör det. Ylva Johansson avslutade med att säga att vi nog inte 

hade hört de sista ordet i denna fråga och att det var viktigt att få ett erkännande men att det också 

var viktigt att regeringen väger in olika perspektiv när det gäller denna typ av ställningstaganden. 

81  

 

Frågan om ett erkännande av folkmordet lämnade inte den politiska agendan, något som de verkar 

ha förstått inom den socialdemokratiska regeringen och här talade Johansson med en kluven tunga 

när hon i en och samma mening sade att det var viktigt att få ett erkännande men att det också var 

viktigt att regeringen väger in olika perspektiv vid denna typ av ställningstaganden. Hannah fick 

inget tydligt svar på sin fråga om varför de bröt sitt vallöfte. Det svar han fick var luddigt och 

väldigt kluvet. Johanssons svar gav intrycket av att genom att använda väl valda meningar från 

utredningen Pål Wrange gjorde skulle de hålla en sköld mot de som var emot deras 

ställningstagande. Helt klart försökte regeringen gömma sig bakom denna utredning.  

 

                                                             
81 https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H5C120180517fs 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H5C120180517fs
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3.4 Pål Wranges utredning Historiska massövergrepp- förhållningssätt och 
benämningar 

Den uppgift som Wrange fick av regeringen var att ta fram allmänna synpunkter få hur man kan 

förhålla sig samt benämna massövergrepp. Regeringen ville också veta hur de bör/kan förhålla sig 

till andra länders/aktörers ansvar för massövergrepp. 82 

Wrange inleder utredningen med att ta upp de juridiska aspekterna där han skriver att det 

nationella individuella ansvaret alltid måste hållas isär från det internationella individuella 

ansvaret. Han tar också upp att en handling kan karaktäriseras som både krigsförbrytelse, brott 

mot mänskligheten eller som folkmord.  

 

Begreppet brott mot mänskligheten användes första gången i en deklaration från Storbritannien, 

Frankrike och Ryssland skulle beskriva vad som hände 1915. Detta begrepp omfattar bara brott 

som har begåtts i krig och inte övergrepp i krig.  

Idag har detta begrepp utökats till att omfatta massövergrepp som begåtts i både krig och fred. I 

artikel 7 i Romstadgan omnämns dessa gärningar som brott mot mänskligheten:  

"NÄR DE BEGÅS SOM EN DEL AV ETT VIDSTRÄCKT ELLER SYSTEMATISKT ANGREPP RIKTAT MOT 

CIVILBEFOLKNING": MORD, UTROTNING, FÖRSLAVNING, DEPORTATION ELLER TVÅNGSFÖRFLYTTNING, 

BERÖVANDE AV FYSISK FRIHET I STRID MED GRUNDLÄGGANDE FOLKRÄTTSLIGA REGLER, TORTYR, 

VÅLDTÄKT, SEXUELLT SLAVERI OCH ANNAN FORM AV SVÅRT SEXUELLT VÅLD, FÖRFÖLJELSE "AV EN 

IDENTIFIERBAR FOLKGRUPP ELLER ETT IDENTIFIERBART KOLLEKTIV AV POLITISKA, RASMÄSSIGA, 

NATIONELLA, ETNISKA, KULTURELLA, RELIGIÖSA, GENUSMÄSSIGA, ... ELLER AV ANDRA SKÄL SOM 

UNIVERSELLT ÄR ERKÄNDA SOM OTILLÅTNA ENLIGT FOLKRÄTTEN", PÅTVINGAT FÖRSVINNANDE, 

APARTHEID OCH "[A]NDRA OMÄNSKLIGA HANDLINGAR AV LIKNANDE BESKAFFENHET SOM UPPSÅTLIGEN 

FÖRORSAKAR SVÅRT LIDANDE, SVÅR KROPPSLIG SKADA ELLER SVÅRT SJÄLSLIGT ELLER FYSISKT MEN."83 

 

Enligt Wrange är ovanstående en betydligt bredare kategori av brott än vad folkmord är. 

Wrange betonar att brott mot mänskligheten blir det endast om det är ett brett eller systematiskt 

angrepp. Det finns ännu ingen särskild konvention mot just brott mot mänskligheten. Den pågår 

dock ett arbete för en sådan inom FN. Wrange säger att det finns det som man kallar för 

sedvanerättslig rätt för stater att åtala och döma för de flesta av denna typ av brott men det finns 

ingen skyldighet att göra det.  

                                                             
82 Wrange, Pål. Historiska övergrepp – förhållningssätt och benämningar. Utredning beställd av regeringen 

2014. Överlämnades till Utrikesdepartementet 18/1 2016. UD. S.1. 
83 Ibid. S.3ff. 
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Wrange tar upp ordet folkmord kommer från översättning av det internationella ordet 

”genocide” som ursprungligen kommer från grekiskans ”genos” som betyder ras eller stam 

samt ”cide” som kommer från latinet och betyder mord. Ordet Genocide myntades för första 

gången 1944 av en polsk-amerikansk jurist, Raphael Lemkin vars familj dödades i Förintelsen. 

Lemkin jobbade hårt för att få FN:s generalförsamling att anta konventionen om förebyggande 

och bestraffning av folkmord. Den 9 december 1948 antogs denna konvention. 

I folkmordskonventionen står det att staterna är skyldiga att åtala personer som misstänks för 

folkmord. Enligt folkmordskonventionen krävs det tre kriterier för att en händelse ska kunna 

bedömas vara folkmord och dessa kriterier är följande;  

  

1. ATT FÖRÖVAREN BEGÅR VISSA GÄRNINGAR MOT DEN UTSATTA GRUPPEN.  

2. ATT DEN UTSATTA GRUPPEN ÄR NATIONELLT, ETNISKT, RASMÄSSIGT ELLER RELIGIÖST BESTÄMD.  

3. ATT FÖRÖVAREN HAR EN AVSIKT ATT HELT ELLER DELVIS FÖRINTA GRUPPEN SOM SÅDAN. 

 

Wrange säger att det i konventionen är ett avgörande kriterium att angreppet riktas mot en 

grupp/kategori av ett visst slag och då tar konventionen upp följande; etnisk, nationell, 

rasmässigt bestämd eller religiös grupp, dvs. det som vi idag betecknar som etniska grupper. 

När det gäller att dela in människor i etniska grupper är det avgörande hur förövarna ser på 

gruppen. Handlingar som räknas som folkmord är dödande men även sådana som att tillfoga 

svår kroppslig och själslig skada och till det räknas att man med uppsåt påtvingar en grupp 

sådana levnadsvillkor som är avsedda att leda till helt eller delvis fysisk undergång för gruppen. 

När man förhindrar födslar inom gruppen genom sterilisering klassas det också som folkmord. 

Det klassas också som folkmord när medlemmar i den utsatta gruppen utsätts för våldtäkter 

eller när man med våld flyttar barn från deras ursprungliga grupp till en annan grupp. Vilka 

handlingar det än är fråga om måste avsikten att förinta gå att utläsa för att det ska klassas som 

folkmordshandling. 84 Här bekräftar konventionen att det var ett folkmord som armenierna och 

de andra kristna minoriteterna utsattes för. Detta grundat på de historiska faktauppgifter som 

kommit fram om händelserna 1915.  

  

                                                             
84 Wrange, Pål. Historiska övergrepp – förhållningssätt och benämningar. Utredning beställd av regeringen 

2014. Överlämnades till Utrikesdepartementet 18/1 2016. UD. S.6. 
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Wrange tar upp att ett folkmord kräver organisation och att en folkmordshandling är att förgöra 

en grupp helt eller delvis. Därtill krävs det att mordet finns med i en kampanj där avsikten är 

att helt eller delvis förinta. På juridiskt latin kallas denna avsikt för dolus specialis. Detta 

kriterium är det som räknas som det mest kontroversiella när det handlar om folkmordsliknande 

händelser.85  

 

I konventionens ingress från den 11 december 1946 förklarar de att folkmord är ett brott enligt 

folkrätten samt ”att folkmord i all historisk tid är ett brott mot folkrätten”.  Wrange menar att 

det utan tvekan går att använda ordet ”folkmord” på historiska händelser men han säger också 

att det kan vara missvisande att använda sig av ord som myntats efter att en händelse har ägt 

rum. Wrange säger också att det inte finns något som hindrar oss från att både bedöma och 

fördöma både historiska personer och handlingar. Wrange poängterar dock att vi bör vara 

medvetna om att historiska personer hade en annan moralisk föreställningsvärld som det kan 

vara svårt att förstå för oss som lever idag.86  

 

3.4.1 Ordet erkänna inte helt oproblematiskt 
När regeringar gör ett ställningstagande och uttalar sig om att en händelse är ett folkmord eller 

brott mot mänskligheten kallas det att man erkänner. Detta ord, erkänna används om att erkänna 

brott och att erkänna stater. Wrange menar att det är missvisande att använda ordet erkänna av 

en tredje part och därför vore ordet bekräfta ett bättre ord och ännu hellre rena omskrivningar. 

Wrange tar också upp frågan om politiska uttalanden och den fria forskningen och menar att ett 

uttalande från en regering kan bli problematisk om detta uttalande sen upplevs som en norm. 

Ett uttalande skulle kunna bli en norm att ”så här är det, det här är sanningen” och det skulle då 

strida mot det kritiska tänkandet som ju är en akademisk princip. Enligt Wrange är det dock en 

liten risk i en demokrati där det finns starka akademiska traditioner och man inte räds för att 

kritisera politiker. Här är det tydligt att Wrange syftar på att Sverige är en sådan demokrati där 

vi törs kritisera politiker samtidigt som han ger en öppning för den svenska regeringen att 

erkänna folkmordet.  

 

                                                             
85 Ibid. S.7. 
86 Ibid. s24. 
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3.4.2 Yttrandefrihet viktigare än att förneka folkmord enligt Europadomstolen 
Wrange lyfter fram att det kan vara ett rasistiskt angrepp på en utsatt grupp att förneka självklara 

historiska fakta men att yttrandefriheten faktiskt väger tyngre än rätten att förbjuda förnekelse 

av folkmord. Ett sådant fall har prövats i Europadomstolen och det de kom fram till i sitt 

domslut var att det kan vara kränkande för efterlevande när någon förnekar ett folkmord men 

att då förnekandet inte handlade om en uppmaning till hat mot armenier så ryms den typen av 

förnekande i yttrandefriheten. Med andra ord bör detta tyda på att det är fullt möjligt att förneka 

folkmord här i Sverige så länge vi inte har som syfte att sprida hat.87  

 

3.4.3 Det finns ett behov av ökad historisk samsyn  
Enligt Wrange behövs det en något så när gemensam syn på historien för att konflikter ska 

kunna förhindras och olika grupper ska kunna leva tillsammans. Wrange skriver att det är 

viktigt att inblandade parter på ett ärligt sätt försöker avgöra vad det var som hände och 

diskuterar i öppen anda om hur händelserna ska tolkas och värderas. Helt klart syftar Wrange 

på dagens Turkiet och Armenien att det är dags att de börjar prata om händelserna. Wrange 

poängterar hur viktigt det är med en öppen debatt, öppna arkiv och att historien hålls öppen för 

forskning och debatt. Han lyfter även fram att det kan dyka upp nya uppgifter och att den 

samtida historieforskningen kommer med nya frågor vilket i sin tur leder till både debatt och 

omskrivningar. Wrange varnar för att risken för konflikter ökar när historiska fakta manipuleras 

för politiska och ideologiska ändamål. Han påpekar vikten av att historieundervisningen i 

skolorna hålls objektiv. Här verkar Wrange varna för att det finns en ökad risk för konflikter 

när Turkiet fortsätter förneka de handlingar de begått samt har manipulerat sin historia för att 

framstå i bättre dager.  Här skulle den svenska regeringen genom ett erkännande av folkmordet 

kanske kunna bidra till att Turkiet faktiskt måste ta itu med sin historia. Ju fler länder som 

erkänner folkmordet borde rimligtvis leda till ökade krav på att Turkiet gör en historisk 

revidering av vad som en gång skett i landet. Med andra ord borde den svenska regeringens val 

att inte erkänna öka risken för konflikter. Sveriges agerande är med andra ord inte betydelselöst. 

Frågan är om den socialdemokratiska regeringen tog hänsyn till detta när de tog beslutet att inte 

erkänna? Trodde de kanske att Sverige skulle hamna i konflikt med Turkiet, eller kanske med 

turkar inom landet?  

                                                             
87 Wrange, Pål. Historiska övergrepp – förhållningssätt och benämningar. Utredning beställd av regeringen 

2014. Överlämnades till Utrikesdepartementet 18/1 2016. UD. S26f. 
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Wrange fortsätter med att alla parter bör öppna sina arkiv och främja den historiska forskningen 

genom att låta forskare från olika grupper ta sig an granskningen av källorna på ett fördomsfritt 

och förutsättningslöst sätt. Brott på alla sidor bör tas upp. Wrange lyfter upp alternativet att 

man kan tillsätta en officiell undersökningskommission som har representanter från de berörda 

parterna och även utomstående välrespekterade personer med fackkunskaper. Wrange menar 

att en sådan process kan antingen organiseras genom ett politiskt beslut eller drivas fram av 

forskningen. Oavsett vem eller vilka som driver fram en sådan process så måste fakta komma 

fram som sen diskuteras av objektiva personer med hög kompetens och integritet som 

exempelvis historiker, jurister m.fl. När det gäller de politiska konsekvenserna måste det 

politiska ledarskapet ta hand om ifall det är så att den verklighet som politikerna ansvarar för 

även innefattar en historia med samtida ”verkan” kan inte denna historia helt överlämnas till 

historiker och jurister. Ifall den professionella granskningen kommer fram till att det har begåtts 

ett massövergrepp bör ledare för den ansvariga sidan erkänna dessa fakta och även be om 

ursäkt. Här visar Wrange tydligt vad han tycker att olika parter bör och måste göra för att en 

gemensam historiesyn ska bli möjlig.  

 

3.4.4 Krav som kan komma att ställas på de berörda staterna 
Wrange tar upp det faktum att när en tredje stat överväger att agera på något sätt angående 

historiska massövergrepp är det en central fråga att det kan ställas krav på förövarna. Trots att 

en stat byter styre följer det juridiska ansvaret med och det innebär att de kan bli skyldiga att 

till exempel lämna ifrån sig landområden som togs vid massövergreppet. Det kan också handla 

om att de ska betala ut skadestånd till de efterlevande. Wrange tar också upp kravet på att 

regeringen i förövarlandet erkänner sina handlingar och tar ansvar för de brott som en gång 

begicks. Wrange upplyser också att den nuvarande regeringen inte kan lastas för det som en 

tidigare regering har gjort men att de måste ansvara för hur de handskas med sin historia och 

att de inte bör förneka den fakta som har uppenbarats.  

 

Wrange tar också upp det faktum att när en stat erkänner att ett tidigare massövergrepp har 

begåtts kan det ge en sorts försäkring om att något liknande massövergrepp inte kommer att ske 

igen. När en tredje stat överväger att agera på något sätt angående historiska massövergrepp är 

det en central fråga om vilka krav som kan komma att ställas på de berörda parterna. Det kan 

t.ex. finnas juridiskt grundande krav på ersättning. Det juridiska ansvaret för historiska 

massövergrepp fortsätter hos en stat trots att det har skett ett regeringsbyte. Wrange tar upp att 
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förnekande kan leda till ytterligare börda för offren och deras överlevande samtidigt som det 

kan vara en kränkning av offrens rätt till värdighet och respekt. Vidare menar Wrange att det 

finns olika former av förnekanden, dels lagliga meningsskiljaktigheter, resultatet av en dålig 

forskning eller så kan det helt enkelt handla om förnekanden som uttrycks genom en vägran att 

erkänna fakta och ta ansvar för sin historia.  Här är det tydligt att Wrange vill förbereda 

regeringen på vilka följder ett svenskt erkännande skulle kunna innebära för Turkiet, att ett 

erkännande skulle kunna sätta press på Turkiet som skulle kunna vara både ett överlämnande 

av landområden och ekonomisk gottgörelse till offrens efterlevande. Det skulle med andra ord 

kunna bli en stor ekonomisk smäll för Turkiet. Helt klart vill inte Turkiet hamna i en sådan sits 

och när regeringar står inför att erkänna eller inte erkänna kan nog hot och påtryckningar från 

Turkiet vara något som politikerna i exempelvis Sverige råkat ut för.  

 

Wrange tar också upp det faktum att det kan vara svårt för en regering i en ”förövarstat” att 

plötsligt ändra inställning till vad som tidigare skett eftersom medborgarna i landet antagligen 

fått lära sig en annan officiell tillrättalagd version i skolan om vad det var som hände. Här 

verkar Wrange vilja varna för att regeringen bör vara redo på att turkarna i vårt land 

förmodligen inte kommer att köpa ett erkännande av folkmordet eftersom de en gång har lärt 

sig en helt annan version av vad det var som egentligen hände vid denna tid.  

 

Wrange förklarar att det aldrig kan ske en genuin försoning om den ena parten vägrar erkänna 

sina brister vilket innebär att en Vergangenheitsbewältigung88 måste omfatta alla parter.  

Wrange lyfter också att det är viktigt att offren och deras representanter inte demoniserar 

förövarna och framförallt undviker att demonisera de medlemmar som ingår i den grupp som 

förövarna tillhör. Det är den juridiska personen som är ansvarig och den som bör skuldbeläggas, 

i regel är det en stat, inte någon annan. I vissa fall kan det även vara så att det finns en stat som 

varit allierad med förövaren och som bara sett på utan att agera, d.v.s. medverkat indirekt. I ett 

sådant fall kan det krävas en ursäkt eller ett erkännande. 89 Här verkar Wrange trycka på att det 

                                                             
88 Vergangenheitsbewältigung är ett begrepp som innebär ”att komma över det som en gång hänt”, komma 

vidare efter exempelvis förintelsen. Något som sker genom att bägge parter går igenom vad som hänt 

tillsammans.  
89 Wrange, Pål. Historiska övergrepp – förhållningssätt och benämningar. Utredning beställd av regeringen 

2014. Överlämnades till Utrikesdepartementet 18/1 2016. UD. S28ff 
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inte får handla om att skuldbelägga dagens medborgare i förövarlandet utan att den juridiska 

personen är staten Turkiet i detta fall, och inte turkarna.  

 

3.4.5 Hur kan en tredje stat förhålla sig till det som en gång hänt? 
Wrange tar upp att det finns mängder av massövergrepp i historien och att det tillhör en 

regerings vanliga uppgifter att göra moraliska bedömningar och ibland fördöma alla slags 

historiska händelser. Wrange påtalar att det ibland händer att historiska händelser dyker upp 

och hamnar på den dagspolitiska agendan. När det inträffar och det börjar påverka de samtida 

förhållandena kan regeringen hamna i den situationen att den måste agera på något sätt.  Det 

kan bli läge att agera angående massövergrepp som begåtts av och i en annan stat. Här påtalar 

Wrange att utrymmet för detta agerande är ganska litet och att innan regeringen agerar måste 

en mängd olika överväganden göras. Det är omständigheterna som kan skapa det politiska 

behovet som leder till att en regering behöver överväga ett agerande. Ett exempel på detta är att 

offergruppen har ett inflytande på situationen i Sverige. Den kan vara kopplad till en regering 

som Sverige har viktiga kopplingar med eller så kan offergruppen ha en omfattande diaspora i 

Sverige. Dessa grupper kan kräva någon form av erkännande från statens sida men det kan även 

förekomma politiskt tryck på att man inte ska erkänna. Detta tryck kan komma dels från 

diasporagrupper, från den berörda förövarstaten eller från olika intressenter.  

 

Det kan komma påtryckningar från ekonomiska intressenter som vill förhindra att Sverige stöter 

sig med den stat som är skyldig, som de har affärer med. Wrange påpekar att en viktig faktor 

är att se hur andra närstående stater, så som andra nordiska stater eller EU-stater, har handlat. I 

det läget kan regeringen överväga om man vill vara en föregångare eller en eftersläntrare. Väljer 

regeringen att vara en eftersläntrare kan den undvika att ensam ta smällen. Wrange säger vidare 

att regeringen behöver överväga alla faktorer och väga dessa mot varandra för att på bästa sätt 

tillvarata landets intressen. Denna typ av överväganden är alltid specifika för varje situation. 

Här visar Wrange tydligt att frågan om ett erkännande är komplex och att det finns olika sidor 

att beakta innan ett erkännande eller icke erkännande görs. Wrange visar att det helt enkelt inte 

går att göra alla nöjda. Någon grupp eller några grupper kommer med andra ord alltid att bli 

missnöjda hur de än gör.   

Wrange tar också upp att det även finns ett globalintresse som också behöver övervägas. En 

regering som inte har vare sig ett direkt eller indirekt ansvar för ett massövergrepp har inte 

heller något generellt ansvar, varken moraliskt eller juridiskt, för att adressera historiska 
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övergrepp. Däremot säger Wrange att det finns en situation då regeringen kan ha ett moraliskt 

och juridiskt ansvar och det är att förhindra internationella brott. Det är ett ansvar som i 

förmodligen ganska sällsynta omständigheter även kan innebära ett agerande i förhållande till 

historiska massövergrepp. Här verkar Wrange ge regeringen en möjlighet att slippa ifrån kravet 

att erkänna när han i princip frikänner dem från såväl generellt, moraliskt och juridiskt ansvar 

för ett erkännande av historiska övergrepp.  

När regeringar uttalar sig om historiska massövergrepp kan syftet vara att hävda folkrättsliga 

principer men det är ett mindre viktigt argument enligt Wrange som menar att det i 

förlängningen skulle innebära att den svenska regeringen då skulle behöva göra uttalanden om 

alla historiska massövergrepp för att hävdandet av principerna skulle maximeras vilket skulle 

vara orimligt. Det går inte heller att tillämpa sig av någon sorts universalprincip när det gäller 

historiska massövergrepp, dvs. uttalanden från en regering om alla övergrepp. Det finns ett 

ganska stort utrymme för legitimt agerande för en tredje stat och det kan även finnas olika 

tänkbara handlingsvägar. I regel finns det godtagbara argument både för och emot de olika 

alternativen. När det gäller det globala allmännyttiga perspektivet bör det mest angelägna 

övervägandet vara hur ett svenskt handlande kan ha för påverkan av parterna i en 

konfliktdämpande och försonande riktning. 90  

  

3.4.6 Hur kan ett svenskt erkännande påverka? 
Wrange lyfter fram att det viktigaste övervägandet är hur ett svenskt agerande skulle kunna 

leda till fred, försoning och även rättvisa mellan parterna. Wrange menar att det inte är Sveriges 

uppfattning i sig som är det intressanta eller om ett uttalande eller annat agerande från en svensk 

regering skulle påverka en part i en pågående konflikt. Ett erkännande kan leda till att den 

utsatta gruppen ställer krav på självständighet eller krav på landområden som de en gång bodde 

på innan befolkningen blev utkörda, utrensad därifrån. Risken för en upprepning av historiska 

massövergrepp kan leda till ett politiskt stöd för ett krav att säkra gränser. Det kan dock finnas 

andra hänsyn som är viktigare och det är då den principen att gränser inte ska ändras med våld.  

 

När en tredje stat uttalar sig kan det uppfattas som ett stöd för krav att få tillbaka mark och 

egendom den utsatta gruppen en gång förlorat. Ett erkännande kan ha en sorts terapeutisk effekt 

                                                             
90 Wrange, Pål. Historiska övergrepp – förhållningssätt och benämningar. Utredning beställd av regeringen 

2014. Överlämnades till Utrikesdepartementet 18/1 2016. UD. S.32f 
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eftersom historien ofta är viktig för en grupps identitet. Erkännandet kan också bekräfta en s.k. 

offerroll och därmed också stärka tankar om revansch vilket i sin tur kan bli problematiskt. För 

förövarstaten kan ett erkännande ha stor betydelse om det handlar om en stat som fortfarande 

bygger sin legitimitet på exempelvis nationalistiska idéer som bidrog till att massövergreppen 

blev möjliga. I detta fall kan ett erkännande leda till en konfrontation med gammalt tankegods 

men det kan även leda till att reaktionära element reagerar.  

Här visar Wrange på att det agerande som Sverige väljer bör vara ett agerande som leder till 

fred, försoning och rättvisa mellan parterna. Han verkar varna för att ett erkännande kan leda 

till både våld och elda vid en pågående konflikt.  

 

3.4.7 Wranges råd till den svenska regeringen 
Wrange avslutar sin utredning med att ge den svenska regeringen råd. Till att börja med är det 

inte alls självklart att en regering bör agera när det gäller historiska massövergrepp. När ett 

agerande är påkallat i en tredje stat kan regeringen välja tyst diplomati med en uppmaning att 

de inblandade parterna bör hantera sin historia genom att ha öppna arkiv, en fri debatt samt stöd 

för förutsättningslösa diskussioner mm. Ifall det är lämpligt kan den tysta diplomatin innehålla 

den svenska regeringens bedömning av de historiska händelserna. Det finns även ett alternativ 

där regeringen kan uppmana parterna att var och en för sig samt gemensamt granska sin historia, 

erkänna brister, be om ursäkt samt även överväga någon form av gottgörelse. Denna typ av 

uttalande kan uppfattas som ett fegt undvikande av ”f-ordet” men det bör gå att förklara ifall 

det är välmotiverat varför man valt att undvika det.  

 

Wrange säger att regeringen bör bara göra ett officiellt tillkännagivande av sin uppfattning i 

sakfrågan om det går att anta att det kommer att leda till mer positiva än negativa konsekvenser 

för den gällande konflikten. Regeringen behöver ställa sig vissa frågor som t.ex. skulle ett 

erkännande leda till att förövarstaten stärker sina oförsonliga nationalistiska element eller skulle 

det leda till att de granskar och tar ansvar för sin historia? Skulle ett erkännande leda till att 

offergruppen skulle stärkas med ett rättfärdigt krav eller skulle det leda till en stärkning av 

aggression och revanschtänkande. Regeringen måste överväga ett uttalande och uttalandet 

måste avvägas noga.  

 

Ytterligare ett alternativ är att stödja forskning och diskussioner om just dessa massövergrepp. 

I detta fall behöver man noga överväga formerna för denna forskning och diskussioner. Det är 



43 

 

viktigt att de är balanserade och att det är trovärdiga parter som söker en rimlig sanning. Det är 

ofta lämpligt att det ingår forskare som själva inte tillhör de grupper som berörs. Wrange 

avslutar sina råd till regeringen med att de bör göra en noggrann egen undersökning innan de 

tar ställning i frågan. Denna undersökning bör innehålla arbeten från professionella historiker, 

jurister samt andra som undersökt massövergreppen. Han påpekar att de bör tänka på att en del 

forskare jobbar mindre officiellt och att det inte är säkert att de professionella historikerna 

arbetar med samma kategoriseringar som folkrättsjurister gör.  

 

T.ex. kan en folkmordsforskare ha en bredare definition av just ordet folkmord. När det gäller 

den interna undersökningen av massövergreppen bör personer med akademisk examen i 

historia samt jurister medverka. Det måste också ingå en noggrann undersökning om hur ett 

svenskt agerande skulle kunna inverka på förhållandet mellan de berörda parterna sett från ett 

konfliktförebyggande perspektiv. 91  Här kan man tydligt se att Wrange lämnar spelplanen 

öppen för regeringen. Det är regeringens sak att bestämma och ta beslutet. Han har lyft fram 

vilka konsekvenser ett erkännande respektive ett icke erkännande har för olika aktörer. På ett 

objektivt sätt har Wrange genomfört utredningen och visar inte på något sätt var han själv står 

i frågan men han ger regeringen redskapen för att argumentera för det beslut de sedan tar.  

 

3.5 Wallström klargör regeringens hållning och beslut på socialdemokraternas 
kongress 2017 
Vid Socialdemokraternas partikongress i april 9-12 april 2017 lägger Boel Godner (S) 

kommunstyrelsens ordförande i Södertälje fram motionen F7 om att socialdemokraterna drev 

igenom erkännandet i riksdagen och att det nu fanns ett steg kvar att ta nämligen regeringens 

erkännande av folkmordet. Godner yrkade bifall på motionen.92   

Margot Wallström svarade på denna motion med följande argumentation;  

”BOEL, JAG FÖRSTÅR PRECIS ALLA DINA ARGUMENT MEN NÄR DET GÄLLER 

ERKÄNNANDET AV FOLKMORD, OCKSÅ HISTORISKA FOLKMORD, ÄR DET EN SAK VAD VI SÄGER NÄR DET 

PÅGÅR, MEN VEM SKA AVGÖRA HISTORISKA HÄNDELSER AV DET HÄR SLAGET? ÄR DET REGERINGAR? DET 

                                                             
91 Wrange, Pål. Historiska övergrepp – förhållningssätt och benämningar. Utredning beställd av regeringen 

2014. Överlämnades till Utrikesdepartementet 18/1 2016. UD. S.34f. 
92 https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-

2017/kongressprotokoll_2017_181128.pdf?fbclid=IwAR0DtXggogxeq-

WXLGtWAX7LoRrYJy9wXCpw2FVkXrNAU98Y1Kqpxz7M5AI s.65 

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/kongressprotokoll_2017_181128.pdf?fbclid=IwAR0DtXggogxeq-WXLGtWAX7LoRrYJy9wXCpw2FVkXrNAU98Y1Kqpxz7M5AI
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/kongressprotokoll_2017_181128.pdf?fbclid=IwAR0DtXggogxeq-WXLGtWAX7LoRrYJy9wXCpw2FVkXrNAU98Y1Kqpxz7M5AI
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/kongressprotokoll_2017_181128.pdf?fbclid=IwAR0DtXggogxeq-WXLGtWAX7LoRrYJy9wXCpw2FVkXrNAU98Y1Kqpxz7M5AI
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ÄR INGA REGERINGAR SOM FATTAR BESLUT OM DE HÄR FRÅGORNA.93 DET FINNS RIKSDAGAR SOM GÖR 

DET OCH DET ÄR FINT OCH OK ATT MAN GÖR DET, MEN VI LÄT EN FOLKRÄTTSEXPERT TITTA PÅ FRÅGAN 

DET FÖRSTA VI GJORDE. HAN SADE ATT DET INTE ÄR EN SAK I FÖRSTA HAND FÖR REGERINGAR ATT AVGÖRA 

UTAN DET ÄR FÖR HISTORIKER, DET ÄR OLIKA PARTER I LÄNDER, SOM BÖR GÖRA HELA DET ARBETET. 

DÄRFÖR GÖR INTE VI DET, FÖR DET HAR OCKSÅ EN FOLKRÄTTSLIG INNEBÖRD OM EN REGERING GÖR DET. 

DESSUTOM BLIR VI EN PART I EN KONFLIKT SOM VI INTE BEHÖVER SÖKA I FÖRSTA HAND. VI VILL ATT DE 

SJÄLVA SKA FÖRA DEN HÄR DEBATTEN, MEN MAN SKA OCKSÅ ENGAGERA HISTORIKER FÖR ATT SE TILL ATT 

MAN KOMMER FRAMÅT. SAKEN HJÄLPS INTE ATT VI ANVÄNDER DET ORD SOM FINNS I EN INTERNATIONELL 

KONVENTION, OCH DET ÄR DÄRFÖR VI HAR AVSTÅTT OCH VI HAR FÖLJT DET RÅDET. 

DET BETYDER INTE ATT VI INTE SER ATT DET HÄR HAR VARIT EN MASSAKER PÅ FOLK, OCH DET GÅR ATT 

ANVÄNDA ANDRA BEGREPP FÖR ATT BESKRIVA FENOMENET OCH HUR AVSKYVÄRT DET ÄR. DÄRFÖR 

KOMMER VI ATT HÅLLA KVAR VID PARTISTYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER DE MOTIONERNA. JAG DELAR 

FRUSTRATIONEN ÖVER HUR SVÅRT DET ÄR ATT ANVÄNDA FOLKRÄTTSLIGA KONVENTIONER TILL EXEMPEL 

OM FOLKMORD. DET GÄLLER ÄVEN 71 PÅGÅENDE FOLKMORD, MEN DET HAR EN JURIDISK BETYDELSE OM 

EN REGERING UTTALAR SIG OCH DET ÄR DÄRFÖR REGERINGAR OFTAST VÄLJER ATT INTE GÖRA DET. DET 

HÄR ÄR SVÅRT, FÖR VI SAKNAR MÅNGA GÅNGER TILLRÄCKLIGT KRAFTFULLA ORD FÖR ATT FÅNGA IN 

SÅDANT SOM SKER, MEN DET ÄR INTE FÖR ATT VI ÄR OVILLIGA ATT FÖRSTÅ DET SOM HÄNDER UTAN FÖR 

ATT DET FINNS KONVENTIONER SOM NOGA REGLERAR ANVÄNDNINGEN AV DET OCH ATT DET HAR EN 

JURIDISK INNEBÖRD OCH FÅR KONSEKVENSER FÖR EN REGERING.”94 

 

Denna motion från partikongressen visar att beslutet var taget redan före kongressen i april 

2017 men detta blev inte offentligt förrän ett drygt år senare.  

 

3.6 Regeringens beslut att inte erkänna folkmordet offentliggjordes 
I en artikel från SVT från den 1 maj 2018 skrev de att när Stefan Löfven besökte Södertälje 

inför valet 2014 fick han frågan om regeringen skulle erkänna folkmordet i det dåvarande 

Osmanska riket ifall socialdemokraterna vann valet. Enligt SVT lovade han då att driva frågan 

om ett erkännande. Svaret Löfven då gav var;  

”HAR VI FATTAT BESLUT I RIKSDAGEN SÅ SKA VI NATURLIGTVIS FULLFÖLJA DET. DET ÄR ABSOLUT MIN 

MÅLSÄTTNING”  

Det är helt förståeligt att detta uppfattades som ett löfte då ord som naturligtvis fullfölja och absolut är 

ord som kan upplevas som starka ord. Det Löfven sade var förtroendeingivande och ingav förmodligen 

                                                             
93 Bilaga 1. Dessa länder/organisationer har erkänt det armeniska folkmordet/seyfo  
94 https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-

2017/kongressprotokoll_2017_181128.pdf?fbclid=IwAR0DtXggogxeq-

WXLGtWAX7LoRrYJy9wXCpw2FVkXrNAU98Y1Kqpxz7M5AI s.70f. 

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/kongressprotokoll_2017_181128.pdf?fbclid=IwAR0DtXggogxeq-WXLGtWAX7LoRrYJy9wXCpw2FVkXrNAU98Y1Kqpxz7M5AI
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/kongressprotokoll_2017_181128.pdf?fbclid=IwAR0DtXggogxeq-WXLGtWAX7LoRrYJy9wXCpw2FVkXrNAU98Y1Kqpxz7M5AI
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/kongressprotokoll_2017_181128.pdf?fbclid=IwAR0DtXggogxeq-WXLGtWAX7LoRrYJy9wXCpw2FVkXrNAU98Y1Kqpxz7M5AI
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hopp till denna grupp av assyrier/syrianer som fick ta del av detta löfte när han kom till Södertälje under 

valrörelsen 2014.  

 

SVT skrev att de hade försökt få tag på statsministern vid ett flertal tillfällen men att de senaste 

veckorna men misslyckats och att Löfven inte velat medverka. De hade uppmärksammat att de 

assyriska och syrianska riksförbunden kritiserade regeringen då det inte ansåg att regeringen 

drev frågan att erkänna Seyfo som ett folkmord. När statsministern kom till Södertälje för att 

inleda förstamajfirandet ställde SVT frågan om kritiken hade något fog. Det svar som Löfven 

gav var följande;  

”JAG HAR GJORT DET JAG SA, JAG TOG DET TILL EN UTREDNING, DEN RAPPORTEN VISADE ATT DET HÄR ÄR 

EN OERHÖRT KOMPLEX FRÅGA. DET ÄR EN SAK FÖR ETT PARLAMENT ATT ERKÄNNA FOLKMORD, EN ANNAN 

SAK FÖR EN REGERING” SVT:S REPORTER STÄLLDE DÅ FÖLJDFRÅGAN; -”SÅ DET KOMMER ALDRIG BLI ETT 

ERKÄNNANDE FRÅN DIN REGERING?” LÖFVEN SVARADE DÅ; -”REGERINGEN HAR INTE NÅGON PLAN PÅ 

DET, NEJ, DÄREMOT MÅSTE VI FÖRDÖMA DET SOM SKETT OCH LÄRA AV HISTORIEN”.95  

 

SVT frågade sen Tony Meshko, ordförande i Assyriska riksförbundet om vad han tror är 

orsaken till Löfvens besked. Meshko svarade;  

”RELATIONEN MED TURKIET ÄR SÄKERT EN STOR DEL AV DET HELA. MEN DET HADE HAN JU KUNNAT SÄGA 

INNAN HAN KOM TILL MAKTEN 2014.”96   

 

Den 2 maj 2018 frågade SVT, Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje hur 

hon uppfattat beskedet från Löfven. Godner svarade;  

”JAG BLEV FÖRVÅNAD OCH MYCKET BESVIKEN, JAG HADE FÖRVÄNTAT MIG ATT REGERINGEN SKULLE 

KOMMA MED ETT UTTALANDE SOM INTE VAR ETT NEJ”  

 

SVT:s reporter frågade också Godner om hon hade förståelse för att frågan är komplex precis 

som Löfven sagt att den var. Godner svar på detta var;  

                                                             
95 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/stefan-lofven-besoker-sodertalje-far-fragor-om-

folkmordserkannande  
96 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/stor-besvikelse-efter-lofvens-brutna-lofte-erkanner-inte-

folkmord  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/stefan-lofven-besoker-sodertalje-far-fragor-om-folkmordserkannande
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/stefan-lofven-besoker-sodertalje-far-fragor-om-folkmordserkannande
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/stor-besvikelse-efter-lofvens-brutna-lofte-erkanner-inte-folkmord
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/stor-besvikelse-efter-lofvens-brutna-lofte-erkanner-inte-folkmord
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”JAG HAR STOR RESPEKT FÖR INTERNATIONELLA FRÅGOR OCH ATT REGERINGEN MÅSTE HANTERA DEM 

MED KÄNSLIGHET, NÄSTAN MED SILKESVANTAR, MEN DET HÄR BORDE INTE VARA EN JÄTTESVÅR FRÅGA 

FÖR REGERINGEN NÄR VI FATTAT BESLUT I RIKSDAGEN”.97 

 

Den 5 juni 2018 besökte utrikesminister Margot Wallström (S) Södertälje för att delta i ett möte 

om folkmordsfrågan. Hon sa att regeringen inte uteslöt att man i framtiden någon gång kan 

komma att erkänna händelserna som folkmord men att det i nuläget inte gick. Hon tillade att 

det fanns mycket annat som vi kan göra just nu. Wallström höll inte med Stefan Löfven om att 

frågan är glömd utan sa att;  

”VI KOMMER ÄNDÅ JOBBA MED FRÅGAN GENOM ATT SE TILL ATT LEVANDE HISTORIA GÖR EN 

VANDRINGSUTSTÄLLNING OM FOLKMORDET 1915, GÖRA SKOLMATERIAL OCH SPRIDA KUNSKAP. 

DESSUTOM KOMMER VI ATT BJUDA IN TILL EN INTERNATIONELL KONFERENS NÄSTA ÅR DÄR VI BJUDER IN 

FN:S SÄNDEBUD FÖR ATT DISKUTERA FOLKMORDSKONVENTIONEN”  

 

SVT:s reporter ställde då en följdfråga;  

”VAD SKA FÖRÄNDRAS I KONVENTIONEN FÖR ATT SVERIGES REGERING SKA KUNNA ERKÄNNA ETT 

FOLKMORD?”  

Wallströms svar på detta blev då;  

”DET ÄR DET VI BEHÖVER TITTA PÅ, DEN DISKUSSIONEN MÅSTE FÖRAS. HISTORISKA HÄNDELSER ÄR 

KONVENTIONEN INTE RIKTIGT ANPASSADE TILL”.98  

 

Ovanstående uttalande av Margot Wallström granskades sen av flera folkrättsjurister och den 

16 augusti 2018 publicerade SVT Ove Brings, folkrättsjurist, syn på uttalandet var att det helt 

saknade relevans eftersom det bara finns en folkmordskonvention och den har som uppgift att 

straffa människor som har begått folkmord. Bring sa att konventionen inte skapar några 

problem för Sverige i detta sammanhang. Även Pål Wrange kommenterade Wallströms 

argument med att han inte förstod varför hon trodde att ett erkännande skulle leda till ansvar 

för Sverige. Han sa att han inte kunde se några juridiska konsekvenser av det. Wrange trodde 

                                                             
97 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/stor-besvikelse-efter-lofvens-brutna-lofte-erkanner-inte-

folkmord  
98 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/utrikesminister-margot-wallstrom-s-pa-plats-i-stadshuset  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/stor-besvikelse-efter-lofvens-brutna-lofte-erkanner-inte-folkmord
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/stor-besvikelse-efter-lofvens-brutna-lofte-erkanner-inte-folkmord
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/utrikesminister-margot-wallstrom-s-pa-plats-i-stadshuset
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att hon kanske hade missförstått det. Wrange tillade dock att det så klart kan uppkomma 

politiska konsekvenser. Ove Bring sa vidare att FN:s folkmordskonvention tillkom efter andra 

världskriget i syfte att förhindra framtida folkmord. Enligt Bring går den inte att tillämpa på 

historiska folkmord.  

 

SVT:s reporter frågade då Ove Bring om ministerns besked om hänvisningar inte var korrekt? 

På detta svarade Bring att om hon hänvisade till att det skulle vara problem för Sverige med ett 

erkännande till följd av folkrättsliga konventioner så är den uppfattningen felaktig.  

 

Bring sa att man inte behöver en konferens för att fastställa att konventionen ägnar sig åt nutid 

och inte på något sätt hindrar staters erkännande av historiska folkmord. Pål Wrange höll med 

Bring och sa att det inte fanns några behov att utreda konventionen. Wrange sa också att det är 

inget som hindrar att man använder sig av termen folkmord på äldre händelser. Ove Bring 

trodde att Wallström kanske hade blandat ihop politiska problem som kan uppstå till följd av 

ett erkännande, med folkrättsliga problem men det är inte ett hållbart påstående.  

Bring fortsatte med att säga att en stat som erkänner ett folkmord kan få vissa politiska 

konsekvenser och det skulle kunna vara att Turkiet kallar hem sin ambassadör och även hotar 

med bojkott av svenska varor. Bring sa det inte innebär något folkrättsligt ansvar. Efter att 

folkrättsjuristerna hade kritiserat Wallströms argument försökte SVT få tag på henne för att hon 

skulle få möjlighet att bemöta kritiken. Wallström hälsade att hon inte hade några ytterligare 

kommentarer vilket är helt förståeligt då hennes okunnighet i denna fråga hade uppenbarats och 

granskats av folkrättsjurister.  

 

3.7 Intervjuer med f.d. politiker och nuvarande politiker som jobbat eller jobbar 
för ett erkännande av folkmordet på armenier samt seyfo 
I telefonsamtal med respondenterna samtalades det kring frågan om de visste eller hade någon 

aning om varför regeringen valde att inte erkänna folkmordet. Frågan ställdes om hon/han 

trodde att det var flyktingkrisen, handelsförbindelser, en plats i FN:s säkerhetsråd eller kanske 

något helt annat som hade betydelse för regeringens beslut att inte erkänna folkmordet?  I 

samtalet med Annelie Enochson, tidigare riksdagsledamot för Kristdemokraterna, svarade hon 

följande på frågan;  

”JAG SKULLE SÄGA SÅ HÄR ATT ALLTIHOPA, DELS DEN ENORMA FLYKTINGVÅGEN, MAN VILL JU INTE ATT 

DE SKA KOMMA LÄNGRE UTAN HÅLLAS UTANFÖR EUROPAS GRÄNSER OCH DET ÄR FRAMFÖRALLT DET ATT 
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DET KOM SÅ MÅNGA TILL SVERIGE. JAG TROR FORTFARANDE ATT VI ÄR TURKIETKRAMARE, ATT MAN VILL 

HÅLLA SIG VÄL MED TURKIET. SEN TROR JAG ATT DET KAN VARA HANDELSFÖRBINDELSER MEN DET KAN 

OCKSÅ VAR FN:S SÄKERHETSRÅD. JAG TROR ATT DET ÄR MÅNGA DÄR SOM INTE VILLE RÖRA I NÅGOT SOM 

VAR HETT OCH JOBBIGT FÖR MAN INSER ATT DET ÄR EN HET NÖT, SKULLE MAN TA I DEN OCH ERKÄNNA 

DEN SKULLE TURKIET BLI JÄTTE IRRITERAT OCH NÄR MAN SKULLE BEHÖVA TURKIETS RÖST SKULLE TURKIET 

I SIN TUR KUNNA PÅVERKA KAZACHSTAN OCH ALLA TURKMENISKA NATIONER RUNT OMKRING. SÅ DET 

KAN VARA EN KOMBINATION AV ALLTIHOPA. JAG KAN INTE SE NÅGON AV DEM UTAN JAG TROR ATT DET 

VAR KOMPLEXITETEN I DENNA FRÅGA OCH ATT MAN INTE VILLE TA I DEN. DET VERKAR SOM OM SOSSARNA 

VÄRNAR MER OM DEN MUSLIMSKA BEFOLKNINGEN, DET STÅR JAG FÖR ATT JAG TROR. DET SYNS PÅ 

ANTISEMITISMEN OCH DET SYNS PÅ ALLTING ANNAT ATT MAN INTE VÅGAR TA ITU MED DET, MAN VÅGAR 

INTE FÖLJA UPP FÖR DET ENA ÄR JU JUDAR OCH DET ANDRA ÄR JU KRISTNA. VI HAR 800 000 NU 

MUSLIMER I VÅRT LAND SOM HAR RÖSTRÄTT OCH DE VILL HA DEN GRUPPEN. DET HÄR TROR JAG HAR ATT 

GÖRA MED RÖSTMAXIMERING. DET HAR INTE ATT GÖRA MED VAD SOM ÄR RÄTT OCH FEL. ÄR DET 

MORALISKT RIKTIGT ATT ERKÄNNA FOLKMORD? JA, DET TYCKER JAG.”99 

 

I telefonintervjun med Esabelle Dzingian, tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet, svarade 

hon så här på samma fråga;  

”JAG TROR INTE DET, NEJ DET TROR JAG INTE. DET HAR ALDRIG VARIT FLYKTINGFRÅGAN. DE ÄR SÄKERT 

EN MASSA ANNAT. MAN FÅR JU OCKSÅ TÄNKA ATT DET BOR JU VÄLDIGT MÅNGA TURKAR I SVERIGE SOM 

JU ÄR ETT AV DE LÄNDER SOM TILLSAMMANS MED TYSKLAND HAR TAGIT EMOT VÄLDIGT MÅNGA FRÅN 

TURKIET. PÅTRYCKNINGAR ÖVERALLT SÅ DET ÄR JU SNARARE MOTSTRIDIGT ATT DET SKULLE VARA DET 

ELLER DET... HANDELSRELATIONER? JA, HANDELSRELATIONERNA ÄR AVGÖRANDE FÖR DEN POLITIK MAN 

HAR, DET KAN VARA SÅ OCKSÅ. VI SKICKAR JU VAPEN TILL TURKIET… DET ÄR JU ARBETSTILLFÄLLEN I 

SVERIGE”. 100 

Mats Pertoft, politiskt sakkunnig i Miljöpartiet svarade följande på frågan;  

”JAG TROR ATT DET ÄR EN MIX AV ALLTIHOP OCH MAN SKA INTE UNDERSKATTA FLYKTINGKRISEN. JAG 

MENAR ERDOĞAN FÖRSÖKER JU NU SAMMA SAK. HAN SÄGER JU NU ATT OM NI INTE GÖR SOM JAG VILL 

SÅ ÖPPNAR JAG GRÄNSEN MOT GREKLAND. JAG HAR SAGT TILL MÅNGA AV MINA ASSYRISKA VÄNNER ATT 

EGENTLIGEN SÅ UNDRAR JAG OM INTE DET HÄR FÖRSLAGET FRÅN REGERINGENS SIDA TOM KAN VARA 

BÄTTRE FÖR DEM, ATT OM DET LYCKAS ATT FÅ IGÅNG ETT UTBILDNINGSPAKET KRING SEYFO SOM KAN GÅ 

UT TILL SVENSKA SKOLOR SOM KAN ANVÄNDA DET ÄR DET JU VÄLDIGT VIKTIGT OCH DET KANSKE SKAPAR… 

I SÖDERTÄLJE ÄR DET JU MÅNGA SOM VET MEN DET HÄR GÄLLER JU HELA SVERIGE OCH PÅ SIKT KAN JU 

DET VARA ÄNNU VIKTIGARE ÄN ATT MAN GÖR ETT ERKÄNNANDE. DET KAN LEDA TILL ETT MER HÅLLBART 

ERKÄNNANDE.” 101 

                                                             
99 Intervjusamtal med Annelie Enochson, tidigare riksdagsledamot för KD. 7/10 2019.  
100 Intervjusamtal med Esabelle Dzingian, tidigare riksdagsledamot för MP och vice talman.16/10 2019.   
101 Intervjusamtal med Mats Pertoft, tidigare riksdagsledamot för MP, numera politiskt sakkunnig hos MP. 

18/10 2019.  
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Robert Hannah, riksdagsledamot för Liberalerna svarade så här på samma fråga;  

”JAG ÄR HELT ÖVERTYGAD OM ATT DET VAR… I PRAKTIKEN ÄR DET JU SÅ ATT DET SOM STEFAN LÖFVÉN 

SVARAR PÅ 2014 HAR HAN INGEN KOLL ÖVER HUVUD TAGET. HAN FÅR EN SKARP FRÅGA OCH SÄGER ATT 

OM DET FINNS ETT SÅNT BESLUT I PARTIET OCH OM VI HAR TAGIT ETT BESLUT I RIKSDAGEN JA DÅ SKA DET 

JU FÖLJAS. DET VAR VAD HAN SA. (NÄR JAG HAR DEBATTERAT MED WALLSTRÖM SÅ HAR HON JU SAGT 

ATT DET HÄR KOMMER VI ATT FIXA (SÅKLART MELLAN OSS TVÅ) )MEN SEN EFTER 

MIGRATIONSSITUATIONEN 2015 BLEV DET JU HELT ANDRA BULLAR. DEN DÄR UTREDNINGEN AV 

PROBLEMATISERAR PÅL WRANGE ERKÄNNANDET AV HISTORISKA HÄNDELSER MEN HAN SÄGER INTE ATT 

MAN INTE BORDE GÖRA DET UTAN SÄGER ATT DET ÄR EN POLITISK AVVÄGNING. DEN ANVÄNDS NU, DET 

ATT PROBLEMATISERA, ANVÄNDS NU AV REGERINGEN FÖR ATT INTE ERKÄNNA OCH DET HANDLAR TILL 

SYVENDE OCH SIST ATT REGERINGEN GÖR ANDRA PRIORITERINGAR. JAG TROR ATT SOSSARNA TYCKER ATT 

MAN BORDE ERKÄNNA MEN DET ÄR SAMMA SAK SOM ATT MAN INTE VILL HA KUNGAHUS MEN MAN 

TÄNKER INTE DRIVA FRÅGAN FÖR DET FINNS VIKTIGARE POLITISKA FRÅGOR ATT DRIVA OCH I DET HÄR 

FALLET VAR ATT MAN INTE VILLE SKAPA KONFLIKT MED TURKIET. DET HANDLAR OCKSÅ OM EN 

PRIORITERING OM VILKEN POLITIK MAN VILL FÖRA. HELA RELATIONEN TILL TURKIET STÅR JU PÅ SPEL VID 

ETT SÅNT HÄR ERKÄNNANDE SÅ DET ÄR KLART ANDRA LÄNDER SOM HAR GJORT DET HAR JU VARIT LITE 

MER AVVAKTANDE, FRANKRIKE OCH TYSKLAND HAR JU ERKÄNT. DET HAR JU SKETT EFTER SVERIGES 

STÄLLNINGSTAGANDE EN POLITISK INRIKTNING I FRANKRIKE, TYSKLAND OCH ANDRA LÄNDER ATT 

ERKÄNNA SÅ JAG TROR ATT HADE SOSSARNA BARA SUTTIT LUGNT I BÅTEN ETT TAG SÅ HADE MAN KANSKE 

HAFT MÖJLIGHETEN ATT ERKÄNNA SENARE. MEN NU HAR MAN SATT NED FOTEN SÅ DET GÅR JU INTE ATT 

ÄNDRA SIG SÅ DET VAR ETT DÅLIGT, VÄLDIGT DÅLIGT TILLFÄLLE ATT FÅ RAPPORTEN.” 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102 Intervjusamtal med Robert Hannah, riksdagsledamot för L. 21/10 2019.  
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4 Avslutande diskussion med analys och slutsatser 
 

Först vill jag påminna om uppsatsens syfte och detta är att söka förklaring till varför den 

svenska regeringen valde att inte erkänna det armeniska folkmordet/Seyfo samt undersöka på 

vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en 

annan tid och som dels är obekväma att hantera. 

 

4.1 De två huvudfrågorna i uppsatsen besvaras   
1. Varför valde den borgerliga regeringen att inte erkänna det armeniska folkmordet?  Sveriges 

Riksdag erkände det armeniska folkmordet 2010 samt även Seyfo som är folkmordet på 

assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker. Den då sittande borgerliga regeringen erkände 

inte folkmordet, varför inte?  

 

Svaret på frågan varför den borgerliga regeringen inte erkände folkmordet efter att riksdagen 

med en röst hade röstat för ett erkännande är en fråga som är lätt att besvara. Den borgerliga 

regeringen ville inte erkänna folkmordet och det var endast några få från de borgerliga partierna 

som vill ha ett erkännande. Efter voteringen i riksdagen struntade helt enkelt den borgerliga 

regeringen i att hantera frågan. Frågan var inte deras och de hade redan en klar syn om varför 

ett erkännande inte var aktuellt. Carl Bildt hade bl.a. sagt att det inte var riksdagens uppgift att 

göra folkrättsliga uttalanden. Han ansåg inte heller att regeringar och riksdagar ska fastställa 

historiska händelser. Det här tar faktiskt Wrange upp som ett problem om en stat säger att så 

här var det, så här ska vi tycka men risken för att det stoppar den fria debatten och forskningen 

är liten i ett demokratiskt land där medborgarna vågar kritisera sina politiker. Bildt och den 

borgerliga regeringen hade inte Wranges utredning att vila sig mot men de verkar inte ha haft 

något behov av den heller då de redan hade tagit beslut i frågan och inte hade någon som helst 

avsikt att erkänna folkmordet eller tragedin som Bildt kallade det. Bildt tog upp 

försoningsprocessen i Mellanöstern och menade att det kunde leda till större problem om 

regeringen gjorde ett erkännande. Utifrån vad som kommit fram verkar det enkla svaret vara 

att Carl Bildt och den borgerliga regeringen inte hade någon som helst önskan att erkänna. Det 

var bra som det var och det fanns förmodligen alltför många handelsintressen som behövde 

tillgodoses.  
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2. 2014 lovade Stefan Löfven när han var i Södertälje att regeringen skulle erkänna folkmordet 

om de kom till makten. Varför höll han inte det han lovat?  

 

När Stefan Löfven 2014 lovade att erkänna folkmordet om de kom till makten visste han inte 

vad han pratade om enligt Robert Hannah (L). Ifall så är fallet fick förmodligen Löfven det 

kallt om fötterna när han insåg att det kanske inte var det bästa vallöftet han levererat i 

Södertälje. I Södertälje blev de hoppfulla och röstade förmodligen på Socialdemokraterna i 

hopp att folkmordet Seyfo skulle erkännas om de kom till makten. 2014 tog de itu med frågan 

genom att beställa en utredning av Pål Wrange som skulle utreda historiska övergrepp – 

förhållningssätt och benämningar när det gällde folkmordsfrågan. Denna utredning inlämnades 

till UD den 18 januari 2016. Vad som sen hände fram till att ett beslut offentliggjordes är mer 

eller mindre höljt i dunklet. Förmodligen diskuterade regeringen den 35 sidor långa rapporten 

och försökte hitta svar på hur de skulle göra. På socialdemokraternas partikongress 2017 hade 

de uppenbarligen kommit till ett beslut som Margot Wallström levererade. Enligt henne hade 

de valt att följa Wranges råd om att inte erkänna. Det är inte riktigt sant, han gav nämligen 

aldrig något sådant råd. Han lämnade denna del av utredningen öppen för regeringen att själva 

avgöra hur de skulle göra. Wallström sa också att det finns inga regeringar som erkänner 

folkmord. Det var inte heller ett sant påstående eftersom 20 regeringar har erkänt folkmordet 

mellan åren 1965-2014. Wallström säger också att det har en juridisk innebörd om en regering 

uttalar sig. Här är det svårt att uttyda om hon menar för Sveriges del eller om hon menar 

förövarstaten men det verkar som om hon tror att det är Sverige som drabbas juridiskt med 

tanke på hur hon kommande år i Södertälje verkade tro att ett erkännande skulle leda till 

juridiskt ansvar för Sverige.  

 

Ove Bring och Pål Wrange trodde att hon inte hade förstått utredningen eftersom ett erkännande 

från Sveriges sida inte medförde något juridiskt ansvar för Sveriges del. Wallström tar också 

upp att det går att använda andra ord på fenomenet, dvs. hon vill inte använda ordet folkmord 

för dessa massakrer. Här är det väldigt tydligt att hon visar upp rädsla för att säga fel. Enligt 

Wrange kan man utan tvekan använda ordet ”folkmord” på historiska händelser men han säger 

också att det kan vara missvisande att använda sig av ord som myntats efter att en händelse har 

ägt rum. Margot Wallström och regeringen verkar dock ha valt att inte använda ”f-ordet” även 

om en av socialdemokraternas företrädare, Hjalmar Branting använde sig av ordet folkmord 

redan 1917 om just mördandet av armenier.  
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Här kan man ju undra hur regeringen tänkte? Har inte Brantings ord vägt tyngre för 

socialdemokrater än så? Mer och mer tyder på att de uppvisar en rädsla när de väljer att inte 

ens våga använda ordet folkmord. Fler frågetecken uppstår som behöver rätas ut. Margot sa att 

de följde Wranges råd. Ja, möjligen i det fallet att avstå från att göra ett erkännande och ja 

förmodligen har de noga avvägt varför de inte kunde erkänna folkmordet. Däremot verkar det 

som att de inte vill yppa den verkliga orsaken. Margot Wallström hänger upp orsaken till att de 

inte erkänner på att de följer Wranges råd men det gör de ju uppenbarligen inte när hon så 

tydligt visar att hon inte har förstått vad som stod i utredningen. Det märks att regeringen är 

väldigt obekväm med denna fråga då svaren på varför man inte erkänner innehåller 

felaktigheter. Det sägs att om man inte håller sig till sanningen så nästlar man in sig i lögner. 

Vad är det som de vill dölja? Varför vill de inte erkänna folkmordet? Varför är de så rädda att 

använda sig av själva ordet folkmord? Kan svaren uppdagas i de svar som intervjupersonerna 

gav? Hösten 2015 var flyktingkrisen ett faktum och enligt Annelie Enochson (KD) hade den 

enorma flyktingvågen betydelse för beslutet. Även Mats Pertoft (MP) sa att flyktingkrisen inte 

ska underskattas. Däremot sa Esabelle Dzingian (MP) att det aldrig hade handlat om 

flyktingfrågan. Hon poängterade att Nej, det trodde hon inte. Robert Hannah (L) säger inte 

heller att det var flyktingfrågan utan säger att det handlade att om hela relationen med Turkiet 

riskerade att sättas på spel. Dessutom handlade det om regeringens prioriteringar. Hannah sa 

att han trodde att sossarna vill erkänna men att det finns viktigare frågor som att inte hamna i 

konflikt med Turkiet. Här kommer ett spår till rädslan som de verkar visa. Finns det kanske fler 

sådana spår som avslöjar varför de är så rädda?  

 

Dzingian sa också att det bor många turkar i landet och att det finns påtryckningar överallt. Är 

det kanske en rädsla för vad turkarna i landet ska tycka och göra om regeringen erkänner 

folkmordet? Även Enochson tar upp det här med turkarna. Hon sa att vi fortfarande är Turkiet 

kramare och att man vill hålla sig väl med Turkiet. Enochson sa också att om regeringen skulle 

erkänna skulle nog Turkiet bli jätteirriterade och att regeringen inte vill förlora Turkiets röst 

när den behövs i frågor som rör Kazachstan och alla turkmeniska nationer runtomkring. Mats 

Pertoft (MP) säger när han tar upp flyktingfrågan att Erdoğan försöker samma sak igen, han 

hotar med att öppna gränserna till Grekland. Det verkar som om att vi landar i en rädsla för vad 

Turkiet med Erdoğan i spetsen ska göra om regeringen erkänner folkmordet. Ove Bring sa att 

en konsekvens av ett erkännande från regeringen skulle kunna vara att Turkiet kallade hem sin 

ambassadör och kanske bojkottade svenska varor. Kan dessa befarade konsekvenser skrämma 
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regeringen så pass mycket att de inte ens vågar använda ordet folkmord och absolut inte erkänna 

folkmordet? Det verkar lite långsökt. Det måste finnas något mer som ligger bakom regeringens 

beslut.  

 

Pål Wrange tar upp att regeringen bör vara medvetna om att ett erkännande inte kommer att 

mottas positivt av alla utan att det finns grupper som kan komma med påtryckningar för att 

regeringen inte ska erkänna. Helt klart har det kommit påtryckningar från Turkiet, från Erdoğan 

och kanske även från turkar som bor i vårt land. Vilka dessa påtryckningar är kommer vi 

förmodligen inte att få veta men med största sannolikhet så pass allvarliga att regeringen blivit 

rädda för att handla ”felaktigt”, med detta menar jag på ett för Turkiet ”felaktigt” sätt.  

 

Regeringen bör naturligtvis värna landets ekonomiska intressen och då kan beslutet att inte 

erkänna vara rätt om man ser det utifrån att handeln ska kunna fortsätta som tidigare. Kanske 

det handlar om att Sverige ska kunna fortsätta sin vapenexport till Turkiet och därmed bevara 

arbetstillfällen i Sverige? Regeringen gör ju sina avväganden och det kan handla om denna sak 

men det kanske inte är den viktigaste orsaken men förmodligen en delorsak till det hela.  

 

Ytterligare en orsak som har lyfts fram av Annelie Enochson är att regeringen inte vill förlora 

röster från den muslimska befolkningen, att det finns 800 000 muslimer i vårt land och att det 

handlar om röstmaximering. Det skulle kunna vara en anledning då varje röst räknas och det 

handlar om en stor väljargrupp. Jämför vi den muslimska väljargruppen med ättlingarna till 

folkmordet så är det betydligt färre i den gruppen. Enochson menar att antisemitismen ökar 

eftersom sossarna inte vågar ta itu med denna då det ju är kristna och judar som är berörda. Hon 

belyser att sossarna är rädda för muslimerna och inte vågar agera emot muslimerna.  

Är det här en del av orsaken till att regeringen inte erkänner folkmordet?  

 

Min uppfattning är att regeringen har uppvisat rädsla och den rädslan måste ha sin grund 

någonstans. Denna rädsla har sedan resulterat i uttalanden med uppenbara felaktigheter vilket 

också tyder på att de varit rädda för att säga fel saker, säga något som kan leda till fler 

påtryckningar och kanske hot som även verkställs. Allt tyder på att det har skett och sker 

påtryckningar från Turkiet och förmodligen även från grupper i vårt land. Påtryckningar att inte 

erkänna. Dessa påtryckningar har också medfört att frågan om erkännande är både obehaglig 

och något som regeringen helst inte vill vidröra eller prata om vilket förmodligen är 
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anledningen till att regeringens beslut inte offentliggjordes i samband med socialdemokraternas 

årliga partikongress 2017. Vi kommer förmodligen inte få svaret serverat men det verkar vara 

den viktigaste förklaringen till att regeringen inte erkänner folkmordet. 

 

När Stefan Löfven lovade att regeringen skulle erkänna folkmordet ifall de kom till makten 

2014 var det något han inte var så insatt i men som socialdemokraterna ville. Helt klart vill 

socialdemokraterna erkänna men det finns uppenbarligen mycket starka påtryckningar och hot 

mot regeringen och kanske mot Sverige att de helt enkelt inte vågar följa sitt hjärta och erkänna 

det folkmord som de redan 2010 drev igenom i riksdagen att erkänna.   

 

4.2 Slutsats till varför regeringen inte erkände folkmordet 
Min slutsats är att det finns flera olika bakomliggande faktorer så som att inte stöta sig med en 

stor väljargrupp, inte riskera handelsrelationer dvs. ekonomiska intressen, dels flyktingfrågan 

mm. Dessa faktorer är dock inte de största utan den absolut största och även viktigaste orsaken 

är den som de inte vågar nämna, och det är att de är rädda för de påtryckningar och hot från 

Turkiet och intressegrupper inom landet som ett erkännande skulle innebära.  

 

4.3 Hur politiker använder sig av historia  
En del av uppsatsens syfte är att undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när 

de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. Till 

att börja med använder sig politiker av historia på olika sätt. Det handlar om vilket syftet är, 

vilken inställning och vilket motivet för ens politik är.  

 

När det gäller hur politiker använder sig av historia så kan det ske på olika sätt. Vi ska ta oss 

kronologiskt genom den debatt som drivits från 1999 när frågan om folkmord dök upp i den 

svenska riksdagen. Politiker från Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, 

Miljöpartiet och Kristdemokraterna lämnade tillsammans in en motion där de begärde att 

regeringen skulle verka för att Turkiet skulle erkänna folkmordet på armenierna. De tog upp 

den historiska bakgrunden till folkmordet. De politiker som låg bakom denna motion hade 

uppenbarligen kommit i kontakt med denna fråga på något sätt och blivit medvetna om att 

Turkiet inte erkände folkmordet. Det visar på att de vill föra in historia i politiken, att man vill 

påverka dagens politik och använda sig av politiken för att göra rätt. Denna motion verkar vara 
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en del av det svensk moraliska historiebruket som kom i slutet av 1990-talet. De hade 

uppmärksammat en oförrätt och ville försöka få till en försoning, en upprättelse till de som hade 

utsatts för turkarnas utrotningskampanj. De använde sig med andra ord av moraliskt 

historiebruk. Utrikesutskottet svar var att det var viktigt att det genomförs forskning om det 

folkmord som en gång hade drabbat den armeniska befolkningen. Utskottet menade också att 

det var angeläget och nödvändigt med en officiell redovisning och erkännande av folkmordet 

på armenierna. Här är det intressant att ordet folkmord används utan att någon ifrågasätter det. 

Även erkännande verkar vara något som är naturligt att göra. I sitt svar tar de också upp att ju 

större öppenhet Turkiet visar beträffande sitt förflutna desto mer kommer Turkiets 

demokratiska identitet att stärkas. Det här visar att regeringen vid denna tid inte hade fått några 

påtryckningar från Turkiets sida eftersom svaret som ges inte tyder på rädslor utan ger ett säkert 

intryck. Det visar också att frågan var ny. Turkiet hade förmodligen ännu inte blivit varse om 

att folkmordsfrågan hade dykt upp på den politiska agendan. En anda av att handla rätt, 

moraliskt rätt finns också i deras svar. Det som regeringen förespråkar är att professionella 

utreder vad det var som hände vilket tyder på att de hänvisar till det vetenskapliga historiebruket 

där det är vetenskapen som kritiskt granskar händelsen. Samtidigt använder även regeringen 

sig av det moraliska historiebruket då de tydligt visar att de vill få till en förändring, en 

försoning och att Turkiet ska ta sitt ansvar för de handlingar som en gång begåtts.  

 

I oktober 2006 efter att det hade varit regeringsskifte och vi hade fått en borgerlig regering 

lämnade Mats Pertoft, Esabelle Reshdouni och Peter Råberg (samtliga MP) in en motion där 

det motiverade varför de ville att Sveriges regering och riksdag borde erkänna folkmordet på 

armenier, assyrier/syrianer. Här är det åter det moraliska historiebruket som används.  

 

Hösten 2009 inkommer flera motioner där det bl.a. framförs att man vill att folkmordet ska 

erkännas. Dessa använder sig alla av det moraliska historiebruket.  

Utrikesutskottet å sin sida lyfter fram att det hade skett en positiv utveckling i Turkiet under de 

senaste åren och att det inte var riksdagens uppgift att göra folkrättsliga ställningstaganden. De 

ville inte avkräva Turkiet ett erkännande om folkmord på armenier eftersom det skulle kunna 

störa en normalisering av ländernas relationer och en försoningsprocess. De lyfte även fram att 

det fortfarande fanns oklarheter till de olika händelserna i det Osmanska riket. Ett påstående 

som inte stämmer med verkligheten. Kan det ligga något i påståendet Annelie Enochsons sa 

om Turkiet kramare? Regeringen vill helt klart hålla sig väl med Turkiet men uppvisar inte 
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någon rädsla för Turkiet. Det är nog den mest intressanta iakttagelsen beträffande detta svar. 

Med all säkerhet hade frågan om att ett folkmordserkännande debatterades i den svenska 

riksdagen vid denna tid kommit till Turkiet kännedom. Det intressanta är att den svenska 

regeringen inte uppvisar någon rädsla. Vad beror det på? Kan det vara så att de helt enkelt inte 

behöver vara rädda för att de är just goda vänner med Turkiet? Eftersom de inte ens hade 

övervägt ett erkännande hade de ju inte heller något att frukta. Goda vänner eller bara ”kliar du 

min rygg så kliar jag din rygg vänner”? Det här är ett ställningstagande som tydligt befinner sig 

i nutiden och samtidigt blickar framåt. Med tanke på att det visar på en modernistisk uppfattning 

och har hopp om att det ska ske en försoning mellan Turkiet och Armenien skulle det kunna 

vara ett icke-bruk som används. En annan förklaring skulle kunna vara att Carl Bildt som var 

utrikesminister vid denna tidpunkt har gjort sig känd för att vara realpolitiker och som sådan 

tycker att de realistiska resultaten är viktigare än ideologiska eller moraliska principer. 

  

I en interpellationsdebatt 2007 ställde Nikos Papadopulos (S) frågan om den regeringen skulle 

erkänna folkmordet. Carl Bildt svarade på detta med att han trodde försoningsprocessen som 

behövs i Mellanöstern skulle bli lidande. Han sa också bl.a. att han inte förnekar tragedin och 

det inte är regeringar och riksdagars uppgift att fastställa historiska händelser. Det går på 

kollisionskurs med det som Pål Wrange sa om regeringars vanliga uppgifter. Tydligen hade 

inte Bildt förstått att det var en vanlig uppgift för en regering att fastställa historiska handlingar. 

Bildt lyfte fram att det har skett en stor förändring i Turkiet de senaste åren och jämförde med 

att vi i Sverige har reviderat synen på Gustav Vasa och kanske gör det igen men att det inte 

betyder att vi anklagar honom för folkmord. I detta svar från Bildt kan man tydligt se den 

svenska regeringens hållning att de inte ens vill kalla det för folkmord utan att de vill lägga 

locket på det hela och överlåta denna historiska ”tragedi” till andra att ta hand om. Hans 

jämförelse med Gustav Vasa är intressant. Frågan som dyker upp är om han antyder att det som 

skedde i Turkiet 1915 inte var ett folkmord och att det är dags att släppa detta? D.v.s. att vi inte 

ska lägga skulden på Turkiet? Att vi inte ska avkräva ett erkännande från Turkiet trots att det 

är avgörande för att en försoningsprocess ska kunna ta fart. Detta uttalande ger än mer stöd för 

att Carl Bildt hade en speciell och nära relation till Turkiet. Fortfarande verkar han befinna sig 

i icke-bruk av historien samtidigt som hans jämförelse med Gustav Vasa tyder på att han även 

använder sig av pedagogiskt- politiskt bruk av historia. Han lyfter fram Gustav Vasa som en 

negativ händelse i vårt land och verkar vilja visa att vi inte varit bättre här i vårt land och inte 

behöver kasta sten på andra (läs Turkiet) när vi själva sitter i glashus och har en smutsig historia 
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i vårt bagage. Hans budskap verkar vara ”låt bli Turkiet! Det är mina vänner ni muckar gräl 

med!” Nutid och framtid är viktigast för honom. Det visar han tydligt i sina argument. Han vill 

inte sitta kvar i det gamla utan vill framåt vilket också visar sig i hans politik.  

 

När politiker som är ättlingar till offren för folkmordet debatterar för ett erkännande av 

folkmordet använder de sig av det existentiella historiebruket. Det är viktigt för dem att minnas, 

att få ett erkännande och en stabilitet i tillvaron. Det är dessa politiker som med glöd kan berätta 

om de oförrätter som exempelvis deras far- och morföräldrar har utsatts för.  

 

När regeringen beslutade att inte erkänna folkmordet var det helt klart inte någon självklar fråga 

eller lätt fråga för dem. Allt tyder på att regeringen ville erkänna men att de inte vågade. De 

hade med all sannolikhet ångest inför beslutet. Deras vilja att erkänna frontalkrockade med de 

påtryckningar som kom från de som inte ville ha ett erkännande. Deras möjligheter att göra 

som de ville var låsta. Hur de än gjorde skulle det bli fel och precis som Wrange upplyst dem 

om i utredningen kan man aldrig göra bägge sidor nöjda. Någon sida behövde alltså offras och 

då valde de uppenbarligen att offra de ättlingar som ville ha ett erkännande. De skulle bli 

besvikna och det skulle vara jobbigt att möta dem men de tänkte förmodligen att det skulle bli 

en lägre kostnad än om de skulle erkänna. Här vet vi inget om hur stora påtryckningar som 

Turkiet och grupper i landet kom med men tydligen var de tillräckligt stora för att väga tyngre. 

Vi kan anta att det inte var fråga om små påtryckningar då de enligt Svante Lundgren hotat 

USA med att stänga flygplatser för amerikanska flygplan och samtidigt hotat med att de inte 

kunde garantera amerikaners säkerhet i Turkiet.  

 

Men vilket historiebruk använde de sig då av? Till att börja med använde de sig av det moraliska 

historiebruket då de verkligen ville få till ett erkännande som sedan skulle bli en grund för en 

försoning. Detta syns sen i att när Wallström ställs mot väggen i Södertälje och försöker ge en 

förklaring till att de inte erkänner samtidigt säger att de ska se till att det blir en 

vandringsutställning som berättar om vad som en gång hände. Hennes, eller kanske hela 

regeringens dåliga samvete för att de inte erkänner folkmordet kommer fram. Hon gjorde ett 

försök att plåstra om de sår som deras beslut hade rivit upp. När det sen kommer till beslutet 

och det faktum att ordet folkmord inte längre används av regeringen tyder det på ett förnekande, 

att de vill glömma och gömma det som hänt. Här träder icke-bruk av historia in så det smäller 

om det. Hela situationen är egentligen ganska schizofren. De talar emot sig själva och ingen 
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förstår vad de säger. Ett uttryck som ganska ofta hörs är att politiker talar med kluven tunga. 

Jag tror att vi har ett praktexempel på detta i just denna fråga och detta beslut.  

Klas-Göran Karlsson skriver att Typologin inte gör anspråk på att vara fullständig. Den 

öppningen går det inte att säga nej till när det så uppenbart finns behov av ytterligare en form 

av historiebruk. Visserligen säger Karlsson att vissa av historiebruken överlappar varandra 

medan andra inte gör det. Jag har inte funnit vilka historiebruk som överlappar varandra och 

inte heller vilka som inte kan överlappa varandra.  

 

4.4 Kluvet historiebruk 
När Icke-bruk och Moraliskt bruk används samtidigt blir det en kluven situation som är svår 

för utomstående att tyda och tolka. Dels döljer de orsakerna till sina beslut eller använder sig 

av underliga förklaringar som gör att man blir än mer frågande till vad det egentligen är som 

de säger. Man skulle kunna säga att när politiker har flera syften med sina beslut blir besluten 

väldigt svåra att förstå. Uttrycket att politiker talar med kluven tunga är kanske en delförklaring 

när politiker ska hantera historiska frågor som i detta fall folkmordet.  

Icke-bruk + Moraliskt bruk = Kluvet historiebruk  

 

Politiker vill ofta både äta kakan och ha den kvar eller med andra ord inte stöta sig med någon 

väljargrupp för att få sitta kvar vid makten ytterligare fyra år. När deras beslut offentliggjordes 

2018 sa statsminister Stefan Löfven (S) att de inte kunde erkänna i dagsläget och att det är en 

sak för ett parlament att erkänna ett folkmord, en annan sak för en regering. Han sa att det inte 

fanns några framtida planer att erkänna och inte något som de tänkte göra heller.  Sen kom 

utrikesminister Margot Wallström (S) till Södertälje och försökte förmildra det hela genom att 

säga att vi inte kan utesluta att vi i framtiden kan erkänna folkmordet men att det i dagsläget 

inte gick. Här försökte Wallström plåstra om såren lite till genom att lämna förhoppningar om 

att kanske i framtiden.  

 

Deras förklaringar om varför de inte kan erkänna håller inte men helt klart väljer de här ett Icke-

bruk av historia där de helst vill gömma undan folkmordsfrågan för tid och evighet samtidigt 

som det Moraliska historiebruket får vara med på ett hörn eftersom de ju har ett samvete och 

faktiskt vill erkänna. Det blir en mix som lämpligtvis kan kallas för Kluvet historiebruk. 

Wallström använde sig av Moraliskt historiebruk för att inte stöta sig med potentiella väljare. 



59 

 

Det här ger förvirrade och otydliga signaler till de som befinner sig utanför politiken. Denna 

undersökning är liten men det skulle vara intressant att pröva mina tankegångar om ett Kluvet 

historiebruk i en större undersökning eller fler undersökningar för att se om det är en användbar 

teoretisk modell. Förekommer det oftare än vi kan tro? Har det förekommit tidigare i historien?  

 

 4.5 Är det historiska fakta som lyfts fram eller är det utrikespolitiken som 
påverkar besluten?  
Det verkar som att det är utrikespolitik som påverkar de politiska besluten. Historiska fakta 

lyfts fram i debatter men det verkar som att de historiska faktauppgifterna hamnar i en lägre 

prioritering när det handlar om att komma till beslut. Det verkar inte vara lika viktigt att ta 

hänsyn till historiska händelser som det är att ta hänsyn till dagsaktuella situationen i samhället. 

Politikerna säger att de bryr sig om vad som hänt och att det naturligtvis ska debatteras, forskas 

mer osv. men de ser helst att andra hanterar den väldigt obekväma folkmordsfrågan. 

Folkmordsfrågan verkar ha både huggtänder och giftig tunga som kan paralysera om den 

kommer för nära politiken. Den borgerliga regeringen sa att den inte hörde hemma i politiken 

medan den socialdemokratiska först var positiv till att debattera och driva frågan om 

erkännande framåt för att sen backa och försöka gömma sig för denna folkmordsfråga genom 

att likt strutsar sticka ner huvudet i sanden. Min slutsats angående denna fråga är att det är 

utrikespolitiken som påverkar de politiska besluten.  

 

4.6 Vilken betydelse har historieforskningen för dagens svenska politiker? 
Efter att ha gjort denna undersökning skulle jag vilja påstå att den historiska forskningen för 

dagens politiker är bra och viktig. Det går att skicka över frågor till historikerna som politikerna 

tycker behöver forskas mer om. Vidare används den i debatten för att argumentera men när 

historiska händelser kommer på kollisionskurs med nutiden och utrikespolitiken och blir 

obekväm för politikerna stänger man helst in historien i garderoben.  

 

4.7 Hur behandlar de svenska politikerna de historiska fakta som lyfts fram till 
dem? 
Här handlar det helt och hållet om i vilket syfte historiska fakta lyfts fram till dem. När det 

handlar om fakta som i denna undersökning handlar om obehagliga saker som folkmord så vill 

de flesta politiker göra något åt det men om det inte passar deras utrikespolitiska planer är 

historien en boja som de helst vill vara utan.  
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4.8 Hade tolkningen av det historiska förloppet betydelse för regeringens 
beslut? 
På denna fråga kan svaret bara bli ett, nämligen nej. Det historiska förloppet var ointressant för 

regeringen när de skulle ta ställning i frågan. Det handlade enbart om konsekvenserna av ett 

eventuellt erkännande och om hur de kunde förhålla sig till själva begreppet folkmord. De var 

inte ute efter att lära sig mer om det historiska förloppet, vad som hände. Det viktiga var att få 

en utredning som de kunde luta sig mot och plocka argument från. Förmodligen hade de redan 

bestämt sig för att inte erkänna folkmordet redan när utredningen beställdes av Pål Wrange.  

 

4.9 Förslag till fortsatt forskning 
Den här undersökningen har ju undersökt politikers användning av historia i en fråga som 

handlat om att erkänna ett folkmord som begicks 1894-1924 med en kulmen 1915. Ett 

folkmord som glömts bort i den svenska historieundervisningen och som kom upp på den 

politiska agendan i slutet av 1990-talet. En fråga som visat sig vara ständigt närvarande, 

envis och efterhängsen. Det är en fråga som fått politiker att fundera över hur de ser på 

erkännande och samtidigt har de blivit tvungna att lära sig mer om den, umgås med frågan 

även om de kanske inte haft önskan att göra det. I undersökningen har det visat sig att 

regeringen använde sig av ett sammansatt historiebruk som jag valt att kalla för Kluvet 

historiebruk. De använde sig av både moraliskt och icke-bruk samtidigt. Det skulle vara 

intressant om fler skulle vilja pröva om Kluvet historiebruk kan appliceras på andra 

obekväma historiska frågor. Är det kanske så att Kluvet historiebruk kan förklara varför 

politiker ibland talar med kluven tunga? Hur ser det ut i andra länder? Förslagsvis vore det 

intressant att undersöka våra nordiska grannländer. Hur har frågan diskuterats och hanterats 

i Finland, Norge, Danmark och Island? Finns det några likheter med hur de svenska 

politikerna hanterat frågan?  
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5 Avslutande diskussion 
 

Uppsatsens syfte att ta reda på varför regeringen inte erkände folkmordet har uppnåtts och 

den slutsats som jag kommit fram till är att regeringen ville erkänna men att de ändrade sig 

helt plötsligt till att inte erkänna. Regeringen gjorde en kovändning av stora mått. 

Undersökningens resultat pekar på att det fanns flera faktorer bakom regeringens beslut att 

inte erkänna folkmordet men det verkar som att den största och viktigaste faktorn var att de 

var rädda för hot och påtryckningar från dels Turkiet och dels från intressegrupper inom 

landet.   

En annan fråga som tagits upp är hur politiker använder sig av historia och det verkar vara 

utifrån det behov/motiv som politikerna har med den politik de för. Ibland handlar det om 

att använda historia för att få rätt, för att få gehör för sina idéer. I vissa lägen handlar det om 

att rättfärdiga sina politiska idéer, försvara sina positioner, landområden osv. I vissa lägen 

handlar det om att inte använda historia och det verkar som att politiker använder sig av 

historia när de vill uppnå något, när de har ett mål där historia kommer väl till pass. Det har 

också visat sig att när det blir ett skarpt läge i dagsaktuella avgöranden väger inte historia 

särskilt tungt utan då är utrikespolitiken, inrikespolitiken viktigare och så även 

handelsrelationer. Det gäller att hålla sig väl med de största väljargrupperna så att chanserna 

att få sitta kvar ytterligare fyra år blir en realitet. Rätt eller fel? Det är upp till läsaren att 

avgöra. Vi ställs alla inför olika typer av val, prioriteringar där några blir nöjda och andra 

missbelåtna med de val vi gör. Vi kan aldrig göra alla nöjda hur gärna vi än vill det och så 

är det med all sannolikhet även för politiker.  

En viktig upptäckt är att när vi säger att politiker talar med kluven tunga handlar det 

egentligen om att de vill en sak men gör en annan. Det är då vi har svårt att förstå vad de 

egentligen vill ha sagt. Denna upptäckt har lett till skapandet av ett nytt historiebruk, 

nämligen Kluvet historiebruk som i denna undersökning innebär att regeringen använde sig 

av både det moraliska historiebruket och icke-bruk av historia när de dels lyfte fram vikten 

av att erkänna samtidigt som de valde att inte erkänna. Kan vi förstå politiker när de säger 

en sak och gör en annan? Kan vi förstå politiker när de under åratal arbetar för ett erkännande 

och sen inte erkänner? Dessa frågor får avsluta denna uppsats. Frågor som läsaren själv får 

fundera över.  
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Bilaga 1 

Dessa länder/organisationer har erkänt det armeniska folkmordet/seyfo: 

1. Uruguay 1965 

2. Cypern 1982 

3. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 1985 

4. Europaparlamentet, 1987  

5. Ryssland, 1995 

6. Grekland, 1996 

7. Internationella föreningen för folkmordsforskare, 1997 

8. Libanon, 1997 

9. Belgien, 1998 

10. Frankrike, 1998 

11. Italien, 2000 

12. Vatikanstaten, 2000 

13. International Center for Transitional Justice, 2002 

14. Schweiz, 2003 

15. Argentina, 2003 

16. Kanada, 2004 

17. Slovakien, 2004 

18. Nederländerna, 2004 

19. Polen, 2005 

20. Venezuela, 2005 

21. Tyskland, 2005 

22. Litauen, 2005 

23. Chile, 2007  

24. Sveriges riksdag, 2010*    

25. Bolivia, 2014  

*Det är endast riksdagen som har erkänt. Riksdagen har inte rätt att göra utrikespolitiska 

uttalanden vilket betyder att det är regeringen som måste erkänna folkmordet för att det ska gälla 

som ett erkännande.  

 

Källa: http://www.folkmordet1915.se/fragorochsvar_erkannande.html  

http://www.folkmordet1915.se/fragorochsvar_erkannande.html

