
Malmö universitet       
Institutionen Samhälle, kultur och identitet  
Masterprogrammet Historiska studier vt 2022  
Examensarbete IS723F  
Seminarieledare Johan Lundin 
Examination 2022-06-02 
 
 
 
 

Från Holocaust till Förintelsen 
Etableringsprocessen av begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk 

 
 

 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förintelsen kan inte förändras utan är alltid densamma. Men den värld vi lever i förändrar 
meningen hos Förintelsen alltmedan tiden passerar framför våra ögon, oavsett om vi 
välkomnar utvecklingen eller inte. Citat Raul Hilberg 1 
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1 Hilberg, Raul, Opening Remarks: The Discovery of the Holocaust, i Hayes, P (red.), Lessons and Legacies: 
The Meaning of the Holocaust in a Changing World, Northwestern University Press, USA 1991, s. 18. 
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SAMMANFATTNING 

Jag har i min masteruppsats, utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv med transnationell 

tillämpning, analyserat begreppsöverföringen och etableringen från begreppet Holocaust till 

det svenska ordet förintelsen med dess nya betydelse Förintelsen. Jag har även analyserat när, 

hur och vilka som befäste begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. 

 

Ordet och begreppet Holocaust 

Min analys visar att begreppet Holocaust överförs till Sverige och etableras i Sverige genom 

det svenska ordet och begreppet Förintelsen. 

 

Ordet och begreppet Förintelsen 

Mitt arbete presenterar ett resultat som kullkastar tidigare uppfattningar om etableringen av 

ordet och begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. Etableringen av ordet och begreppet 

Förintelsen genomfördes på följande sätt. Bonniers Förlag lanserade år 1978 en översättning 

av romanen Holocaust, i Sverige marknadsförd med titeln Förintelsen. År 1979 

premiärvisade SVT den amerikanska tv-serien Holocaust, i Sverige marknadsförd med titeln 

Förintelsen. Tidningarna fylldes från år 1979 av artiklar om det nazistiska folkmordet på 

judar under andra världskriget med rubriken Förintelsen samtidigt som Skandinaviska 

Institutet för judisk utbildning och kultur producerade läromedel för Sveriges samtliga skolor 

och bibliotek under begreppet Förintelsen. År 1982 repriserades tv-serien Förintelsen, 

omgärdad av faktaprogram, allt under det samlande namnet Förintelsen. Ordet och begreppet 

Förintelsen hade slutligen, efter fyra års intensiv användning, slagit igenom i svenskt 

språkbruk.  

 

Mitt arbete visar att det fanns en samstämmighet, en gemensam vilja hos Bonniers Förlag, 

SVT, massmedia och judiska organisationer att benämna det nazistiska folkmordet på judar 

under andra världskriget under den gemensamma benämningen Förintelsen. Alla samverkade 

för att befästa ordet och begreppet Förintelsen. Jag har i mitt arbete visat att det inte enbart var 

titeln på en tv-serie som befäste begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. Det krävdes en 

omfattande samverkan för att etablera ordet och begreppet Förintelsen i Sverige såsom ett 

samlande begrepp för det nazistiska folkmordet på judar under andra världskriget.  
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ABSTRACT 

In my master's thesis, from a conceptual historical perspective with transnational application, 

I have analyzed the concept transfer and the establishment from the concept of Holocaust to 

the Swedish word förintelsen with its new meaning Förintelsen. I have also analyzed when, 

how and who consolidated the concept of Förintelsen in Swedish language use. 

 

The word and the concept of the Holocaust 

My analysis shows that the concept of the Holocaust is transferred to Sweden and established 

in Sweden through the Swedish word and the concept of Förintelsen. 

 

The word and the concept of Förintelsen 

My work presents a result that overturns previous perceptions about the establishment of the 

word and the concept of Förintelsen in Swedish language. The establishment of the word and 

the concept of the Holocaust was carried out in the following way. Bonniers Förlag launched 

in 1978 a translation of the novel Holocaust, in Sweden marketed with the title Förintelsen.  

In 1979, SVT premiered the American television series Holocaust, in Sweden marketed with 

the title Förintelsen. From 1979, the newspapers were filled with articles about the Nazi 

genocide of Jews during World War II, entitled Förintelsen, while the Scandinavian Institute 

for Jewish Education and Culture produced teaching materials for all of Sweden's schools and 

libraries under the term Förintelsen. In 1982, the television series Förintelsen was repeated, 

surrounded by factual programs, all under the collective name Förintelsen. The word and the 

concept of Förintelsen had finally, after four years of intensive use, made its way into 

Swedish language. 

 

My work shows that there was a consensus, a common will at Bonniers Förlag, SVT, the 

media and Jewish organizations to name the Nazi genocide of Jews during World War II 

under the common name Förintelsen. Everyone worked together to consolidate the word and 

the concept of Förintelsen. In my work, I have shown that it was not only the title of a TV 

series that consolidated the concept of Förintelsen in Swedish language. Extensive 

collaboration was required to establish the word and concept of Förintelsen in Sweden as a 

unifying concept for the Nazi genocide of Jews during World War II. 
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1.  INLEDNING 

“Reaffirming that the Holocaust, which resulted in the murder of one third of the Jewish 
people, along with countless members of other minorities, will forever be a warning to all 
people of the dangers of hatred, bigotry, racism and prejudice.”  
 
Resolution adopted by the General Assembly on 1 November 2005,  
60/7. Holocaust remembrance.2 
 

Sedan 2010-talets början har innebörden av ordet och begreppet Förintelsen diskuterats såväl 

politiskt som av minoritetsgrupper och hos allmänheten.3 Den huvudsakliga frågeställningen 

gällande begreppet är vilka grupper som ska anses omfattas av begreppet. Vilka är egentligen 

Förintelsens offer? De judiska männen, kvinnorna och barnen som förföljdes och mördades 

av Nazityskland var alla offer inom det samlande begrepp som efter andra världskriget kom 

att kallas för Holocaust och sedermera i Sverige för Förintelsen. De var offer för en nazistisk 

ideologi vars slutliga mål var den totala förintelsen av det judiska folket, i svensk 

skolundervisning benämnd som det judiska folkmordet, alternativt Förintelsen.4 Samtidigt 

fanns andra utsatta måltavlor för den nazistiska ideologin, offergrupper som bestod av romer, 

homosexuella, polacker, Jehovas vittnen, sovjetiska krigsfångar, individer med 

funktionsnedsättning, grupper som förföljdes och mördades av Nazityskland. Dessa grupper 

har efter andra världskriget kategoriserats som offer för den nazistiska ideologin, offergrupper 

som blev förföljda, utsatta för övergrepp, offer för ett massmord eller ett folkmord.  

 

Frågan om begreppet Förintelsens omfattning är både viktig och känslig. Det är en viktig 

fråga då det handlar om en kunskapsförmedling av en historisk händelse som vi måste 

fortsätta prata om, berätta om för kommande generationer. Det är en fråga som angår, 

påverkar och berör oss alla, en fråga som vi ska lära oss av inför framtiden. Frågan är känslig 

då Förintelsen är ett etablerat begrepp som idag brukas för skilda syften. Samtidigt är 

Förintelsen ett begrepp som idag splittrar åsikter och ger upphov till en livaktig debatt om hur 

Förintelsen som historiskt skeende ska tolkas, förstås och beskrivas, och om andra 

offergrupper även borde inbegripas inom begreppet Förintelsen.  

 

 
2 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/96/PDF/N0548796.pdf?OpenElement>, (9/11 
2021).  
3 Se inledningen i avsnitt 6 för definition av ord respektive begrepp 
4 <https://www.skolverket.se/download/18.19bb4bb21804be1afb5e3/1650875039988/IHRA-rekommendationer-
for-undervisning-och-larande-om-Forintelsen-SVENSKA-2.pdf>, (15/5 2022), s. 7. 
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Jag har valt att studera ordet och begreppet Förintelsen. För att kunna definiera ett begrepps 

omfattning behöver vi, enligt mitt förmenande, kännedom om begreppets ursprung och dess 

innebörd vid den tidpunkt då ordet de facto blir ett begrepp, med detta avses den tidpunkt då 

ordet fylls med en innebörd vars syfte är att nyttjas inom ett visst område, som exempelvis 

inom historia. Ordet och begreppet Förintelsen, dess ursprung och dess innebörd när 

begreppet introducerades i svenskt språkbruk, har inte studerats tidigare. Därvid menar jag att 

mitt arbete är av vikt vid diskussion om vad – eller om vilka grupper – ordet och begreppet 

Förintelsen ska omfatta.  

 

Inför mitt arbete eftersökte jag inledningsvis information om ordet och begreppet Förintelsen i 

svenska ordböcker och uppslagsverk. Följande dokumentation noterades. Ordet förintelse 

infördes i svenska språket i slutet av 1700-talet, sprunget ur det tyska ordet vernichten.5 Ordet 

och begreppet Förintelsen redovisades på olika sätt i uppslagsverken och i ordböckerna, med 

olika stavningar och förklaringar, ibland tillsammans med ordet och begreppet Holocaust. I 

Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien noterades stavning med gemen och förklaring 

till ordet förin’telse med dess böjning för-int-els-en, att ordet har funnits sedan år 1798, att det 

dels kan betyda och avse …total förstörelse intill upphörande av existens, dels att det även 

kan avse …den nazistiska utrotningspolitiken under andra världskriget.6 I Bonniers Svenska 

Ordbok återfanns två förklaringar; dels ordet förintelse-n i betydelsen av att sprida död och 

förintelse, dels Förintelsen i betydelsen av ett historiskt ord från holocaust och …det 

nazistiska folkmordet på judar m.fl. under andra världskriget.7 I Nationalencyklopedin 

noterades en artikel på två spalter om förintelsen med konsekvent gemen stavning, 

tillsammans med information om att ordet är en översättning från det engelska Holocaust med 

versal stavning, och det hebreiska shoah med gemen stavning, och att betydelsen är …det av 

nazisterna och deras allierade genomförda folkmordet på judar 1941–45.8  

 

I Nationalencyklopedins särskilda temabok om det andra världskriget noterades en 

uppslagsartikel i två delar. Den första delen är författad av teologen Karl-Johan Illman, den 

andra delen har etnologen Ingvar Svanberg skrivit. I den första artikeln återges förintelsen 

med gemen stavning och att dess motsvarande benämningar på engelska är holocaust, på 

 
5 Svenska Akademien, Svensk Ordbok, se <https://svenska.se/so/?id=123669&pz=7>, (6/4 2022). 
6 Svenska Akademien, Svensk Ordbok, Stockholm 2009, s. 924. 
7 Sjögren, Peter A, & Györki, Iréne, Bonniers Svenska Ordbok, Stockholm 2010, s. 219. 
8 Nationalencyklopedin, finn–gender 6, Malmö 2009, s. 167. 
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hebreiska shoah, på romani porrajmos, alla med gemen stavning, och att betydelsen är 

…nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper under andra världskriget 1939–45 

eller Hitlertiden 1933–45, då förintelsen ”förbereddes” genom eutanasiprogrammet. I den 

andra artikeln berättas om informationsinsatser och forskning i Sverige med start från år 1997, 

och om förintelsen, som fyra gångar stavas med gemen och tre gånger med versal i artikelns 

text.9  

 

Efter min studie av de olikartade förklaringarna om ordet och begreppet Förintelsen i de 

svenska uppslagsverken och ordböckerna fann jag det värdefullt att utveckla min studie till en 

begreppshistorisk undersökning, genomförd såsom mitt masterarbete.  

 

 
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Syftet med mitt arbete är att undersöka den transnationella begreppsöverföringen avseende 

begreppet Holocaust från USA till Sverige, med den därpå följande etableringsprocessen av 

begreppet i svenskt språkbruk, benämnd Förintelsen. 

 

Inledningsvis studeras begreppet Holocaust begreppshistoriskt och transnationellt. Därefter 

studeras ursprunget, uppkomsten och bakgrunden till begreppet Förintelsen i syfte att finna 

orsaken till att vi använder begreppet Förintelsen i Sverige såsom ett begrepp för det judiska 

folkmordet under det andra världskriget. Jag kommer även att undersöka och analysera 

förekomsten av andra svenska benämningar på det judiska folkmordet under det andra 

världskriget. 

 

Slutligen avser jag att studera etableringen av begreppet Förintelsen i Sverige, när den exakta 

innebörden av begreppet blev känd för svenskarna såsom ett begrepp för det judiska 

folkmordet under det andra världskriget.   

 

 

 

 

 

 
9 Nationalencyklopedin, Andra Världskriget, En uppslagsbok om bakgrund, förlopp och efterspel, Malmö 2004, 
s. 215–216. 
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Min uppsats vägleds genom sitt syfte av följande frågeställningar. 

 

• Hur kan vi utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv förklara begreppsöverföringen och 

etableringen från begreppet Holocaust, till det svenska ordet förintelsen med dess nya 

betydelse Förintelsen? 

 

• När, hur och av vem eller vilka befästes begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk? 

 

2.1. Avgränsning 

Mitt arbete begränsas till en undersökning av hur ordet och begreppet Förintelsen används för 

att beskriva det judiska folkmordet under det andra världskriget. Andra offergrupper under det 

andra världskriget har inte studerats i min begreppshistoriska undersökning och analys av 

begreppen Holocaust och Förintelsen. Avgränsningen innebär inte att jag historiskt förringar 

de andra offergruppernas lidande och död. Deras historia är lika viktig att studera, men en 

sådan studie ligger utanför mitt syfte och min målsättning med arbetet.  

 

3. TEORETISKT RAMVERK 

För mitt teoretiska perspektiv har jag valt att använda mig av det begreppshistoriska 

perspektivet med en transnationell tillämpning. Min målsättning är att genom detta perspektiv 

analysera begreppsöverföringen och etableringsprocessen samt betydelsen av orden och 

begreppen Holocaust och Förintelsen.  

 

I min tillämpning av det onomasiologiska perspektivet som analysmetod har jag valt att 

genomföra en undersökning utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv med en transnationell 

tillämpning, för att studera begreppsöverföringen och etableringsprocessen av orden och 

begreppen Holocaust och Förintelsen. 

 

I min tillämpning av det semasiologiska perspektivet som analysmetod har jag valt att 

genomföra en undersökning utifrån det lexikala semantiska perspektivet för att kunna studera 

etableringsprocessen i betydelsen av orden och begreppen Holocaust och Förintelsen.  
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3.1. Det begreppshistoriska perspektivet 

Begreppshistoria delas generellt in i två vetenskapliga forskningsinriktningar, den tyska 

begreppshistorien och den brittiska Cambridgeskolan. Den senare fokuserar på enskilda 

historiska situationers retoriska strategier, medan den förra fokuserar på enskilda begrepp och 

dess historiska förändringar. För mitt teoretiska perspektiv har jag valt att tillämpa den tyska 

begreppshistoriska inriktningen som utgångspunkt.10 

 

Den tyska begreppshistorian utgår i huvudsak ifrån den tyske historikern Reinhart Koselleck, 

1923–2006. Hans tankar om begreppshistoria grundar sig i en tolkning av hur begrepp har 

använts historiskt och vilken utveckling som skett i denna användning, och att begrepp ska 

ses som mötespunkten för människans handlingar och idéer samt socioekonomiska strukturer. 

Enligt Koselleck fokuserar begreppshistoria på just det enskilda begreppet och dess historiska 

förändringar. Hans utgångspunkt är att ett begrepp har flera olika temporala nivåer. I ett 

begrepp återfinns såväl dess förflutenhet som dess nutid och dess framtid. Detta innebär att en 

begreppshistorisk analys kan skapa förståelse och ge nya perspektiv på politiska samt sociala 

förändringar vilket leder till att centrala politiska och sociala begrepp kan förstås både 

historiskt och i nutid. Det går inte att utan vidare tillämpa nutida begrepp vid historiska 

analyser. Koselleck menar att det finns en förväntningshorisont och ett erfarenhetsrum som 

påverkar användningen och betydelsen av olika begrepp över tid. Förväntningshorisonten 

kännetecknas av de upplevelser som kan förväntas i framtiden och erfarenhetsrummet syftar 

till de erfarenheter vi för med oss.11 En begreppshistorisk studie kännetecknas därför av att 

det är själva processen som förändrat begreppet som studeras med fokus på analysen av 

förändringarna i betydelsen av begreppet under en längre tid. Ett begreppshistoriskt 

perspektiv visar begreppets föränderlighet och dynamiska funktion i förhållande till dess 

förflutna i nuet och i framtiden.12 

 
3.2. Transnationell begreppshistoria 

För mitt begreppshistoriska perspektiv har jag valt att tillämpa ett transnationellt teoretiskt 

perspektiv, då alla nationer i sin språkvetenskapliga och begreppshistoriska utveckling alltid 

influerats av andra språk som tillförts genom låneord och influenser i begreppsbruket. För min 

 
10 Kurunmäki, Jussi, ”Begreppshistoria”, i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens Mening och 
Makt, Metodbok i Samhällsvetenskaplig Text- och Diskursanalys, Lund 2012, s. 184. 
11 Kurunmäki (2012), s. 180–182. 
12 Marjanen (2020), s. 97. 
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undersökning är det därför av stort intresse att se utöver det nationella perspektivet då ett ord 

och begrepp har importerats, översatts och anpassats för svenska förhållanden. I det 

transnationella begreppshistoriska perspektivet studeras hur översättningar och överföringar 

av begrepp mellan olika kulturer skett. Det transnationella perspektivet visar även hur ord och 

begrepp kan vara sammankopplade i ett sammanhang men att begreppet inte behöver vara 

detsamma i ett nytt sammanhang. Begrepp kan därmed anpassas och vidareutvecklas inom sitt 

nya sammanhang utan att innebära en direkt begreppsöverföring. Populärkulturella ord och 

internationellt centrala ord vars begreppsliga innebörd är av oersättlig betydelse kan i en 

import omformas och anpassas i en växelverkan med andra kulturer. Ett sätt att historiskt 

studera en transnationell process är studiet av hur import och översättning samt överföring av 

ord och begrepp har skett mellan olika språk och kulturer.13  

 
3.3. Det lexikala semantiska perspektivet 

I min begreppshistoriska undersökning av orden och begreppen Holocaust och Förintelsen har 

jag för den semasiologiska analysen valt att utföra den utifrån det lexikala semantiska 

perspektivet, en disciplin inom språkvetenskapen.14 Vid en lexikal semantisk analys av ordets 

etableringsgrad används det semasiologiska perspektivet som analysmetod då en 

undersökning av ordets användningsfrekvens är väsentlig för att studera etableringsprocessen 

av ordet som ett begrepps- och betydelselån fram till etablering av ordet hos språkbrukarna.15 

Genom en studie av metasignalers förekomst och reservationer hos ordet under 

etableringsprocessen är det möjligt att se hur lång tid det tog för ordet att etableras hos 

språkbrukarna. Inriktningen skiljer sig något från den historiska disciplinen. Jag avser därför 

att kortfattat förklara betydelsen och innebörden hos några av de språkvetenskapliga begrepp 

som kommer att vägleda mig inom detta perspektiv. 

 

• Semantik betyder vetenskapen om språklig betydelse och hur teckensystemen ska 

tolkas.16 

• Morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett språk, och kan inte klyvas i 

mindre delar som har en betydelse. Morfemen bildar ett språks vokabulär som 

 
13 Marjanen (2020), s. 118–120. 
14 Dahllöf, Mats, Språklig Betydelse, En introduktion till semantik och pragmatik, Lund 1999, s.9.  
15 Svanlund (2009), s. 38–39. 
16 Dahllöf (1999), s. 9–10. 
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språkvetenskapligt kallas för lexikon, och är en viktig del av människans 

språkkunskap.  

• Lexikalt betyder betydelser från lexikonet, således kallas den del av semantiken som 

intresserar sig för morfems betydelse för lexikal semantik.17 

• Användningsfrekvens förklaras med ordets bekanthet, produktivitet samt enighet hos 

språkbrukarna om ordets betydelse.18 

• Etablerade ord förklaras med att ordet har upptagits i språkbrukarnas ordförråd som är 

eniga om ordets betydelse och lägger ordet på minnet. 

• Etableringsprocessen är en central del av användningsfrekvensen och handlar om 

ordets upptagning i språkbrukarnas ordförråd. 

• Begreppslån innebär att ett redan existerande ord ges en ny betydelse.19  

• Betydelselån innebär att ett redan existerande ord i det svenska språket har övertagit 

det utländska originalordets betydelse. Det svenska ordet har därmed fått en utökad 

betydelse.20 

• Metasignaler markerar att det finns en tveksamhet i hur det nya ordet ska användas 

eller vad dess betydelse är.21 

• Reservationer betyder att ordet är obekant, ovant eller annorlunda för språkbrukarna, 

men det kan även användas för att introducera ett ord eller för att markera en 

obekanthet eller attityd mot ordet. Reservationer markeras med citationstecken i 

texten.22 

 

4. METOD 

En begreppshistorisk studie är en granskning av det historiska språkbruket, där förändringar i 

språkbruket av ord ligger i centrum. En grundförutsättning i begreppshistoria är att skilja 

mellan ord och begrepp då ett ord är en språkligt konstruerad beteckning medan ett begrepp 

är knutpunkten där ord och idéer träffas, där begreppet kan vara ett uttryck för flera olika 

ord.23 Genom att ge ett ord en bestämd innebörd eller ett bestämt idémässigt innehåll formar 

 
17 Dahllöf (1999), s. 30–31. 
18 Svanlund, Jan, Lexikal etablering, En korpusundersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras 
och får sin betydelse, Stockholms universitet 2009, s. 39. 
19 Edlund, Lars-Erik & Hene, Birgitta, Lånord i svenskan, Om Språkförändringar i Tid och Rum, Stockholm 
1996, s. 34. 
20 Edlund & Hene (1996), s 34–35. 
21 Svanlund (2009), s. 51–52. 
22 Svanlund (2009), s. 52. 
23 Kurunmäki (2012), s. 177–178. 



 15 

vi ett begrepp. Ett begrepp kan även vara vagt då ordet kan ha flera olika betydelser. Ett 

begrepps vaghet ligger i att det kan finnas en svårighet att tolka begreppets gränser och hur 

dess innebörd ska förstås. Genom precisering och specifika kriterier kan begreppet förstärkas, 

vagheten reduceras och ordets begriplighet öka.24  

 

En begreppshistorisk analys syftar till att förstå begreppets mångtydighet och att begreppets 

innebörd kan förändras över tid, beroende på att människor kan använda ord olika och därvid 

även kan omdefiniera begrepp för egna syften. Mångtydighet, förändring och användning hos 

ett begrepp kan ses som ett genomgående skeende i historien, vilken kan tolkas och förstås 

genom att se till begreppets historiska kontext. En begreppshistorisk studie undersöker hur 

begreppet använts och formats av människor och organisationer. När ett ord definierats som 

ett ord och begrepp och därmed vinner en originalitet blir det också möjligt att ifrågasätta dess 

innebörd.25 

 

4.1. Begreppshistoriska och lexikala semantiska analysmetoder 

I min metodologiska tillämpning för min begreppshistoriska undersöknings genomförande 

kommer jag att i förekommande fall tillämpa följande analysmetoder i min analys. 

 

• För mitt begreppshistoriska perspektiv med en transnationell tillämpning, kommer den 

onomasiologiska analysmetoden att användas.  

• För min begreppshistoriska undersökning utifrån det lexikala semantiska perspektivet, 

kommer den semasiologiska analysmetoden att användas. 

 
4.2. Onomasiologisk analysmetod 

För att genomföra min begreppshistorska undersökning, kombinerat med det transnationella 

perspektivet kommer det onomasiologiska perspektivet som analysmetod att användas, vilket 

enligt Koselleck har en grund byggd på att analysen av ett begrepp utförs genom både en 

synkron och diakron analys. Den synkrona analysen kräver en diakron analys. Utan detta 

 
24 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys, Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm 2005, s. 
31–34. 
25 Marjanen, Jani, ”Begreppshistoria” i Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), Metod, Guide för 
Historiska Studier, Lund 2020, s. 101–105.  
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sammanhang kan inte undersökningens resultat sättas i en historisk kontext för att förstå 

förändringar. Den diakrona analysen förutsätter därmed en synkron analys, och vice versa.26    

 

Den synkrona analysen innebär att begreppet undersöks i förhållande till andra begrepp som 

är i bruk samtidigt, i det som kallas för det semantiska fältet när man kartlägger kringliggande 

begrepp som har ett betydelsemässigt samband. 27 Genom användning av den synkrona 

analysen i den begreppshistoriska undersökningen kan jag i min undersökning även analysera 

begreppsbruket i en samtida kontext.28 Den diakrona analysen undersöker begreppets 

historiska utveckling och innebörd vid olika tidpunkter vilket är viktigt för att få en 

helhetsbild vid studie av hur begreppet förändrats över tid. 

 

4.3. Semasiologisk analysmetod 

För att genomföra min begreppshistoriska undersökning utifrån det lexikala semantiska 

perspektivet kommer det semasiologiska perspektivet att användas som analysmetod. 29 I den 

språkvetenskapliga tillämpningen av den semasiologiska analysmetoden fokuserar jag på att 

studera ordets betydelse och hur etablerad denna betydelse är hos språkbrukarna. Genom 

studiet av etableringsprocessen hos ordet går det att följa hur ordet successivt etableras hos 

språkbrukarna.30 

 

5. BEGREPPSDEFINITIONER 

För att utreda ordet och begreppet Förintelsen är det nödvändigt att definiera ord och begrepp 

som används vid diskussion, i undervisning och i samband med forskning om det judiska 

folkmordet, då ordet och begreppet Förintelsen används som ett synonymt begrepp för det 

judiska folkmordet. Avsnittet redogör för definitioner som jag anser vara av vikt för min 

undersökning om ordet och begreppet Förintelsen.  

 

 

 

 

 
26 Marjanen (2020), s. 109–112. 
27 Se avsnitt 10.2, undersökning och analys, vari begreppet analyseras. 
28 Marjanen (2020), s. 108–109. 
29 Se avsnitt 10.3, undersökning och analys, vari begreppet analyseras. 
30 Svanlund (2009), s. 38–39. 
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5.1. Historisk definition av Holocaust och Förintelsen  

Hur ska begreppen Holocaust och Förintelsen definieras historiskt? Idéhistorikern Stéphane 

Bruchfeld sammanfattar definitionen av Holocaust och Förintelsen på följande rader enligt 

citat:  

 

… den globala, systematiska och totala förintelsepolitik mot Europas judar som växte fram en 

tid efter inledningen av Operation Barbarossa.31  

 

Holocaust och Förintelsen ska enligt Bruchfeld således även definieras som tidsbundna till 

den andra tidsperioden, åren mellan 1941–1945.32 Tiden från år 1933 och framåt hade kunnat 

ta en annan väg, men händelserna under och efter sommaren 1941 innebar framför allt en 

alltmer ökad nazistisk radikalisering av förövarna som ledde till i att den slutliga lösningen av 

judefrågan blev ett mål som igångsattes i syfte att fullföljas.33  

 

5.2. Holocaust och Förintelsen – Ett historiskt konstruktionsbegrepp 

Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld har i en artikel om Förintelsebegreppet presenterat en 

teoretisk begreppsmodell.34 I artikeln lägger Bruchfeld grunden till hur Holocaust och 

Förintelsen hädanefter kan tolkas och definieras ur ett begreppshistoriskt perspektiv. 

Bruchfeld citeras enligt följande. 

 

”Termen ”Förintelsen” är ett efter kriget uppkommet begrepp av både vardagsspråklig och 
fackspecifik art. I det senare avseendet är det såväl ett teoretiskt begrepp som ett historiskt 
konstruktionsbegrepp, och refererar då både till en epok eller period liksom till en specifik 
form av politik.” 35 
 
Begreppen Holocaust och Förintelsen ska enligt Bruchfeld tolkas både som teoretiska begrepp 

och som historiska konstruktionsbegrepp, skapade för att definiera och beskriva en epok, en 

 
31 Bruchfeld, Stéphane, Är det dags att göra sig av med ”Förintelsen”? Reflektioner kring ett begrepp, ur 
Andersson, Lars M & Geverts Kvist, Karin, En Problematisk Relation, Flyktingpolitik och judiska flyktingar i 
Sverige 1920–1950, Uppsala 2008, , se även om Stéphane Bruchfeld 
<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/medaljen-illis-quorum-meruere-labores-till-tre-personer-
inom-kultur--och-demokratiomradet/>, och <https://expo.se/2021/10/trodde-aldrig-det-var-nagot-jag-sjalv-
skulle-uppleva>, se även om idéhistoria 
<https://web.archive.org/web/20070610090034/http://www.idehist.uu.se/nationalencyklopedin.htm>,  (15/5 
2022). 
32 <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/introduction-to-the-holocaust>, (17/5 2022). 
33 Bruchfeld (2008), s. 66, 69. 
34 Bruchfeld (2008), s. 69. 
35 Bruchfeld (2008), s. 53. 
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tidsperiod och en specifik form av politik. För att kunna förstå och tolka innebörden av 

begreppen Holocaust och Förintelsen menar Bruchfeld att det krävs en studie av förövarnas 

termer och begrepp under Nazitysklands maktperiod åren 1933–1945.36 Bruchfeld kallar 

förövarnas termer och begrepp för källornas begrepp, sammanfattade i följande termer 

använda av Nazityskland; Den slutliga lösningen (slutlösningen; slutliga lösningen) av den 

europeiska judefrågan; förintelsen av den judiska rasen i Europa; judeevakueringen; 

utrotningen av det judiska folket.37 Ett källbegrepp som användes av förövarna är den slutliga 

lösningen av judefrågan, men ett sådant källbegrepp är inte okomplicerat att använda då det 

är ett begrepp som definierar både en offergrupp och en tidsperiod. Bruchfeld beskriver 

problematiken utifrån följande citat. 

 
”… vad innebar ”den slutliga lösningen av judefrågan” vid olika tidpunkter? När blev detta 
förövarnas källbegrepp liktydigt med total fysisk utrotning över hela den tyskockuperade 
europeiska kontinenten?” 38 
 

I min undersökning skiljer jag mellan tolkning av ord respektive begrepp. Särskilt viktigt är 

att studera efterkrigstidens etablering av ord och begrepp för det judiska folkmordet under det 

andra världskriget. Jag undersöker om källbegreppet judeutrotningen har varit ett begrepp 

tidigare i Sverige, och tar därvid upp problematiken att använda förövarnas källbegrepp om 

det judiska folkmordet. Genom Bruchfelds uppdelning och definition av 

konstruktionsbegrepp kontra källornas begrepp får jag en begreppslig grund att använda mig 

av i min undersökning. Min avsikt är således att använda mig av Bruchfelds teoretiska 

begreppsmodell för att studera orden och begreppen Holocaust respektive Förintelsen.  

 

5.3. Folkmord – en definition 

Jag har i mitt inledande kapitel anfört att jag i mitt arbete använder mig av samma benämning 

som IHRA rekommenderar vid undervisning och lärande om Förintelsen och därmed 

benämns nazisternas folkmord på det judiska folket under det andra världskriget som Det 

judiska folkmordet.39 Jag finner det relevant att definiera begreppet folkmord då IHRA 

jämställer begreppet det judiska folkmordet med begreppet Förintelsen.  

 
36 Bruchfeld (2008), s. 53. 
37 Bruchfeld (2008), s. 53–54. 
38 Bruchfeld (2008), s. 56–57. 
39 <https://www.skolverket.se/download/18.19bb4bb21804be1afb5e3/1650875039988/IHRA-
rekommendationer-for-undervisning-och-larande-om-Forintelsen-SVENSKA-2.pdf>, (15/5 2022). 
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Folkmord är den svenska benämningen och översättningen av det engelska genocide, myntat 

år 1944 av den i USA landsflyktige polsk-judiska juristen Raphaël Lemkin, 1900–1959, i 

syfte att kunna användas som en juridisk term i de krigsförbrytarrättegångar som förväntades 

komma efter krigsslutet. Begreppet genocide kombinerar det antika grekiska ordet genos, 

vilket betyder ras, folkslag, och det latinska ordet cide, vilket betyder dödande. Lemkin hade 

tidigt inspirerats av händelserna rörande det armeniska massmordet åren 1915–1917 i sitt 

arbete med folkmordsbegreppet. Krigsförbrytarrättegångarna inleddes i november 1945 i den 

tyska staden Nürnberg och kallades därför för Nürnbergrättegångarna. Vid domslutet hösten 

1946 användes inte Lemkins folkmordsbegrepp. I stället användes för första gången i 

historien i enlighet med Nürnbergstadgan den juridiska beteckningen brott mot 

mänskligheten. Lemkin fortsatte arbeta för att hans folkmordsbegrepp skulle vinna ett 

erkännande, vilket slutligen skedde den nionde december 1948 då Förenta Nationerna, FN, 

antog FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Konventionens 

artikel 2 definierar begreppet och anspelar direkt på Nazitysklands massmord på judarna 

under det andra världskriget, från vilken citeras … funnits en avsikt att helt eller delvis förinta 

en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan.40  

 

Sammanfattningsvis ska följande anföras angående undersökning av begreppet folkmord. 

Ordet och begreppet Förintelsen hänsyftar till de brott som begicks mot det judiska folket 

under det andra världskriget. Det finns en legal benämning på det judiska folkets umbäranden 

under det andra världskriget. Den legala benämningen är folkmord, som genom detta kapitel 

har definierats till sin innebörd. För att studera ordet och begreppet Förintelsen, som enligt 

IHRA är likställt med det judiska folkmordet, har det varit nödvändigt att definiera termen 

folkmord. Med begreppet folkmord definierat kan benämningen det judiska folkmordet anses 

vara klarlagt och användas som en synonym benämning till ordet och begreppet Förintelsen. 

Därigenom kan benämningen Det judiska folkmordet utgöra en del av min metod i min 

undersökning om ordet och begreppet Förintelsen.  

 

 

 

 
40 <https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-4-12-Folkmord-och-brott-mot-mänskligheten.pdf>, 
(31/1 2022), och A. Dirk Moses, The Holocaust and Genocide, ur Stone, Dan (red.) The Historiography of the 
Holocaust, New York 2005, s. 533–535. 
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5.4. Stavning av begreppet Förintelsen 

I min undersökning kommer jag konsekvent skriva ordet och begreppet Förintelsen med 

versal för tidsperioden efter år 1978. Vad avser tidsperioden före år 1978 kommer jag 

konsekvent skriva ordet förintelsen med gemen. Skälen härför är att ordet förintelsen 

inledningsvis var ett ord, ej definierat som ett begrepp. Vidare utveckling av ordets stavning 

och utveckling från ord till begrepp återkommer jag till i min undersökning, se avsnitt 9. 

 

Diskussionen kring ordets stavning har förts mellan historiker Lars M. Andersson kontra 

historikerna Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner. Deras diskussion är av vikt för min 

analys och redovisas i avsnittet Begreppsdefinitioner då jag menar att definitionen av 

begreppet Förintelsen utmärks av den ändrade stavningen, från gemen till versal. Karlsson 

och Gerner diskuterar även ordet judeutrotningen i sin debatt med Lars M. Andersson. Jag har 

valt att inte definiera ordet judeutrotningen i detta avsnitt då min undersökning visar att just 

ordet judeutrotningen inte har använts som ett begrepp för det judiska folkmordet under det 

andra världskriget. Min undersökning om ordet judeutrotningen återfinns i avsnitt 10.2.1. 

Nedan redovisas diskussionen mellan historikerna gällande stavningen av ordet och begreppet 

Förintelsen. 

 

Historisk Tidskrift publicerade år 2002 en bokrecension av historikern Lars M. Andersson i 

vilken han recenserade den israeliska historikern Yehuda Bauers nya bok, i svensk 

översättning Förintelsen i perspektiv utgiven år 2001. I recensionen ondgjorde sig Andersson 

över att bokens översättare skrivet förintelsen med gemen, i stället för som brukligt med 

versal. Enligt Andersson var detta ett ställningstagande i den då aktuella debatten om vilka 

offergrupper som borde omfattas av ordet och begreppet Förintelsen, och där förespråkare för 

en utvidgning ansåg att andra offergrupper såsom romer och människor med 

funktionsnedsättning då även skulle ingå i dess innebörd. Förespråkare skrev förintelsen med 

gemen. Andersson menade att det inte var i linje med författaren Bauers inställning i 

begreppsfrågan, eftersom Bauer ansåg att Förintelsen inte gick att sammanblanda med andra 

offergrupper och folkmord.41 I ett påföljande nummer av Historisk Tidskrift år 2003 bemöttes 

Anderssons recension av historikerna Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner med att 

förintelsen ska skrivas med gemen. Karlsson & Gerner menade på att tv-serien Holocaust var 

uppkallad efter en redan existerande titel som använde versal, och när det översattes till det 

 
41 Andersson, M. Lars, Kortare recensioner, Historisk Tidskrift, 122:4, 2002, s. 734–736. 



 21 

svenska Förintelsen så var det naturligtvis med versal eftersom det var en titel på en tv-serie. 

Enligt Karlsson & Gerner var det först efter tv-serien som det tidigare svenska begreppet 

judeutrotningen successivt började att ersättas av det nya ordet och begreppet förintelsen. 

Karlsson & Gerner menade även att först efter ett par år som bruket att skriva Förintelsen med 

versal slog igenom och då även helt ersatte det tidigare ordet och begreppet judeutrotningen, 

att det då handlade om ett moraliskt bruk av historien. När det gällde förintelsen var detta ett 

översättningslån av Holocaust och att den senare stavningen med versal stred mot svenskt 

vetenskapligt språkbruk. Karlsson & Gerner skrev att ordet och begreppet förintelsen ska 

skrivas med gemen om det avser den nazistiska judeutrotningen, men om man avser tv-serien 

ska Förintelsen skrivas med versal eftersom tv-serien heter så på svenska.42 I samma nummer 

av Historisk Tidskrift bemötte Andersson kritiken från Karlsson & Gerner genom att citera ett 

inhämtat utlåtande från Svenska språknämnden om Förintelsens stavning, från vilket följande 

rader citeras. 

 

”Just när det gäller denna historiska händelse, eller snarare skeende, måste man dock, enligt 
vår uppfattning, acceptera stor bokstav, eftersom det annars kan bli svårt att uppfatta att det 
just är fråga om ett visst historiskt skeende.”  
 
Andersson menade att det inte gick att skriva förintelsen med gemen då ordet förekom i 

många andra sammanhang som saknade samband med nazisternas massmord på judarna, 

medan Förintelsen med versal förmedlade en klar betydelseskillnad med en innebörd. För att 

ytterligare belägga sitt genmäle mot Karlsson & Gerners kritik hänvisade Andersson till ett 

inhämtat utlåtande från den recenserade bokens författare Yehuda Bauer, som meddelade att 

han föredrog versal stavning. Att skriva med versal må vara ett moraliskt historiebruk, skrev 

Andersson, men att det inte var något fel eftersom Förintelsen som företeelse var helt unik. 

Andersson ansåg det klarlagt att Förintelsen inte ska skrivas med gemen eftersom det skulle 

ge ordet en helt annan innebörd, vilket inte går då själva Förintelsen i sin betydelse syftade på 

nazisternas massmord på judarna. Avslutningsvis menade Andersson att den ideologiska och 

moraliska meningen av ordet och begreppet Förintelsen förutsatte en stavning med versal och 

därför var en begreppsbestämning av stor betydelse både för vetenskapen och allmänheten.43   

 

 
42 Karlsson, Klas-Göran & Gerner, Kristian, Förintelsen – i historien eller över Historien, Historisk Tidskrift, 
123:2, 2003, s. 317–318. 
43 Andersson M. Lars, Att moralisera över det moraliska historiebruket, Historisk Tidskrift, 123:2, 2003, s. 319–
323. 
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6. FORSKNINGSLÄGE 

Tidigare forskning på området för min undersökning, hur ordet och begreppet Förintelsen 

etablerades i svenskt språkbruk, är i det närmaste obefintlig. Vid min sökning på ordet och 

begreppet Förintelsen har visst forskningsläge om tv-serien Förintelsen, romanen Förintelsen, 

tillika stavningen av ordet Förintelsen uppkommit. Jag har utvidgat min redogörelse av 

forskningsläget till att omfatta artiklar som på något sätt har berört ordet och begreppet 

Förintelsen i Sverige. De vetenskapliga publikationer som redovisas i avsnittet utgör i 

samtliga avseenden publikationer innehållande i vart fall någon form av koppling till ordet 

och begreppet Förintelsen.  

 

Den internationella forskningen om ordet och begreppet Holocaust är något mer omfattande 

än den svenska forskningen, vilket har fått till följd att det internationella forskningsläget har 

fått större betydelse för mitt arbete.  

 

Aktuellt forskningsläge redovisas tillsammans med en redogörelse för hur jag har eftersökt 

dokumentation samt dokumentationens relevans för mitt arbete. 

 

6.1. Internationellt forskningsläge om ordet och begreppet Holocaust 

Jag har studerat en artikel av historikern Jon Petrie, The secular world Holocaust: Scholarly 

myths, history, and 20th century meanings, publicerad år 2000. Vidare har jag studerat en 

artikel av historikern Zbynêk Tarant, Why do We Call the Destruction of European Jewry 

“The Holocaust”?, publicerad år 2014.44  

 

Petrie och Tarant redogör i sina respektive artiklar för begreppet Holocaust och dess 

utveckling. Båda artiklarna innehåller digra begreppshistoriska kartläggningar av begreppet 

Holocaust, från antik tid fram till 1900-talet. Petrie fokuserar på antik tid fram till sekelskiftet 

1800/1900-talet och det kalla krigets tidsperiod. Tarant fokuserar på 1900-talets utveckling 

inkluderat den israeliska begreppsutvecklingen fram till tiden för visningen av tv-serien 

Holocaust. Av stort intresse är både Petries och Tarants diskussioner om betydelsen av 

visningen av tv-serien Holocaust som en brytpunkt för ordet och begreppets spridning och 

 
44 Petrie, Jon, The secular world Holocaust: Scholarly myths, history, and 20th century meanings, Journal of 
Genocide Research, 2:1, 31-63, 2000, och Tarant, Zbynêk, Why do We Call the Destruction of European Jewry 
“The Holocaust”? ur Zoufalá, Marcela (red.), Jewish Studies in the 21st Century. Prague – Europe – World, 2014 
Wiesbaden, Tyskland. 
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acceptans, både i USA men framför allt internationellt. För min historiska bakgrundsbild har 

både Petrie och Tarant varit värdefulla för att få fram ett brett kunskapsunderlag till begreppet 

Holocausts ursprung. Genom deras artiklar har jag undersökt begreppsutvecklingen till dess 

ordet Holocaust blev ett synonymt ord och begrepp för det judiska folkmordet.    

 

De följande två publikationerna är dels en artikel av historikern Robert S. C. Gordon, From 

Olocausto to Shoah: Naming Genocide in 21st-century Italy, utgiven år 2015 och dels en 

artikel av historikern Tom Dreisbach, Transatlantic Broadcasts: Holocaust in America and 

West Germany, utgiven år 2009.45 Gordon och Dreisbach tar var för sig upp bakgrunden till 

begreppet Holocausts transnationella överföring från USA och den därpå följande 

etableringsprocessen för begreppet i Italien och Västtyskland. För min historiska 

bakgrundsbild har det varit värdefullt vid undersökning av tv-serien Förintelsens betydelse 

som brytpunkt och katalysator för den förintelseforskning som sedan följde i USA och 

internationellt.  

 

The Holocaust, The Destruction of European Jewry 1933–1945, vetenskapligt verk utgivet i 

USA år 1968 av historikern Nora Levin.46 Jag har i verket studerat förekomsten av ordet 

Holocaust som ett ord och begrepp för det judiska folkmordet, i syfte att kunna visa på 

begreppsprocessen i USA för begreppet Holocaust. 

 

Sammanfattningsvis kompletterar de internationella publikationerna varandra. Det står klart 

att det begreppshistoriska perspektivet inom den internationella förintelseforskningen är ett 

begränsat forskningsfält. Ytterligare forskning kan enligt min uppfattning ge nya insikter om 

begreppens utveckling, framför allt i nutid. För den internationella forskningen torde mitt 

föreliggande arbete därför vara av ett intresse eftersom det visar på ett begrepps 

transnationella övergång från ett land till ett annat, från Holocaust/USA till 

Förintelsen/Sverige. Vid jämförelse mellan de internationella publikationerna kan noteras att 

författarna var för sig hänvisar till visningen av tv-serien Holocaust år 1978/79 och den 

transnationella begreppsöverföring som då sker till ett flertal länder i Europa, även till 

 
45 Dreisbach, Tom, Transatlantic Broadcasts: Holocaust in America and West Germany, Penn History Review, 
Vol 16: Iss. 2, article 7, och Gordon, Robert S. C, From Olocausto to Shoah: Naming Genocide in 21st-century 
Italy, Modern Languages Open, Storbritannien 2015. 
46 Levin, Nora, The Holocaust, The Destruction of European Jewry, New York, USA 1968. 
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Sverige. I framtida forskning hade en fördjupad transnationell begreppshistorisk forskning om 

begreppet Holocausts internationella övergång varit av värde. 

 

6.2. Svenskt forskningsläge om ordet och begreppet Förintelsen 

Vad gäller forskningsläget inom Sverige har jag identifierat följande vetenskapliga verk med 

information som i skiftande grad och utsträckning berör olika aspekter av Holocaust eller 

Förintelsens begreppshistoria.  

 

”Förintelsen”. Boken och tv-versionen, ett specialarbete av Elisabet Romedahl vid 

Bibliotekshögskolan i Borås år 1979.47 Romedahl har i sitt arbete studerat publiceringen av 

romanen Förintelsen och tv-serien Förintelsen och de bådas samband. Forskningsmaterialet 

har i min undersökning använts för att utröna om romanens och tv-seriens gemensamma titel 

Förintelsen har haft ett gemensamt ursprung.  

 

I nationalismens bakvatten av etnologen Ingvar Svanberg och historikern Mattias Tydén 

utgiven år 1999.48 I boken ingår kapitlet Teorier om Förintelsen med begreppsförklaringar 

som redovisar dels en bakgrund till begreppet Holocaust och hur det började att användas för 

att beteckna det judiska folkmordet, dels hur insikten om Förintelsen som en företeelse växte 

fram efter år 1945, dels om den religiösa undertonen av begreppet Holocaust.49 Innehållet i 

bokens kapitel är starkt begränsat och ytligt om begreppet Holocaust. 

 

Boken Sidor av Förintelsen av filosofen Roger Fjellström och idéhistorikern Stephen 

Fruitman utgiven år 2000 redogör mycket kortfattat om begreppen Holocaust, Shoah och 

Förintelsen.50 Begreppshistoriskt sammanfattas historiken om alla tre begreppen 

knapphändigt på elva rader i bokens inledning. Holocaust och Shoah ges en viss historisk 

bakgrund. Det svenska begreppet Förintelsen ges ingen historisk bakgrundsförklaring.51 I 

bokens kapitel Vad är Förintelsen, som är en översättning från ett engelskt original skrivet av 

den amerikanska historikern Dan Stone, berörs till viss del bakgrundshistorien till begreppet 

Holocaust, att det började användas i USA på 1960-talet men att det inte blev känt förrän år 

 
47 Romedahl, Elisabet, ”Förintelsen”. Boken och tv-versionen, Bibliotekshögskolan Borås, Specialarbete 
1979:127. 
48 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias, I nationalismens bakvatten, Lund 1999. 
49 Svanberg & Tydén (1999), s. 43–44. 
50 Fjellström, Roger & Fruitman, Stephen (red.), Sidor av Förintelsen, Lund 2000. 
51 Fjellström & Fruitman (2000), s. 7. 
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1979 i samband med tv-serien Holocaust.52 I den svenska översättningen har ordet Holocaust 

direktöversatts till ordet Förintelsen. Holocausts unika bakgrundshistoria blir genom den 

ogenomtänkta översättningen transfererad till Förintelsens bakgrundshistoria, vilket innebär 

att begreppet Förintelsen har redovisats med ett felaktigt ursprung, ett ursprung som enbart 

ska tillskrivas begreppet Holocaust. 

 

Paul A. Levines, 1956–2019, artikel Förintelsens historiografi i Sverige idag – nytt hopp efter 

många år av bristande intresse, har likt Dan Stones artikel publicerats i Fjellström och 

Fruitmans verk Sidor av Förintelsen.53 Levine skriver om svenska förintelseforskningens 

historiografi utifrån sina egna erfarenheter gällande vad han anser vara den tidigare svenska 

okunskapen om det judiska folkmordet. Levine berättar att när han skrev sin magisteruppsats i 

slutet av 1980-talet och arbetade med en litteraturförteckning om Sverige och Förintelsen, att 

det fanns omfattande litteratur gällande Sveriges diplomatiska kontakter med Nazityskland 

under kriget, men inget om Förintelsen. Levine skriver följande; Det fanns däremot nästan 

inga titlar alls som behandlade Sveriges reaktioner på Förintelsen eller vad svenska 

historiker ansåg om denna. Det fanns helt enkelt inga verk att tillgå.54 Levine anförde att när 

han sedermera publicerade sin doktorsavhandling år 1996 var detta;  

 

”… den andra seriösa genomgången av Sveriges reaktioner på Förintelsen. I verkligheten 
utvecklades överhuvudtaget inte den svenska historiska forskningen om Sveriges reaktioner 
eller om skeendet över lag under de tio år det tog att göra min avhandling klar – detta under 
en tidsperiod då vetenskapliga publikationer omkring Förintelsen över hela Västvärlden 
ökade mycket starkt.”55 
 
Levine menade att den svenska efterkrigstida forskningen primärt fokuserat på frågor som på 

olika vis rörde problemställningar om Sveriges neutralitet, men att det fram till år 2000 inte 

har funnits några svenska historiker som studerat eller analyserat Förintelsen i sin helhet.56 

Levine fann att orsakerna till detta kan bero att historiker i efterkrigstiden varit alltför 

traditionsbundna i ett dominerande intressefokus på medeltid och stormaktstid än på modern 

 
52 Stone, Dan, Vad är Förintelsen, ur Fjellström, Roger & Fruitman, Stephen (red.), Sidor av Förintelsen, Lund 
2000, s. 131. 
53 Levine, A. Paul, Förintelsens historiografi i Sverige idag – nytt hopp efter många år av bristande intresse, ur 
Fjellström, Roger & Fruitman, Stephen (red.), Sidor av Förintelsen, Lund 2000. 
54 Levine (2000), s. 71.  
55 Levine (2000), s. 73–74. 
56 Levine (2000), s. 74–77. 
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politisk historia, och att man därvid varit alltför fastlåsta i forskningens kriterier på ett 

tillräckligt omfattande tidsperspektiv med ett källmaterial utan alltför stora luckor.57  

 

Historisk Tidskrift.58 I tidskriften har historiker under åren 2002–03 debatterat stavningen av 

ordet och begreppet Förintelsen, vilket tidigare redovisats i avsnitt 5.4. Jag har i de aktuella 

numren undersökt historikernas uppfattning och tolkning om hur och när begreppet 

Förintelsen etablerats i Sverige, samt förekomsten av tidigare begrepp i Sverige för det 

judiska folkmordet.  

 

Echoes of the Holocaust, Historical Cultures in Contemporary Europé, författad av 

historikerna Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, utgiven på engelska år 2003, är en 

intressant Förintelsehistorisk publikation som till viss del även omfattar ett begreppshistoriskt 

perspektiv.59 I boken ingår kapitlet Holocaust at the Limits skrivet av Ulf Zander. Kapitlet 

redogör för begreppet Holocausts historiska bakgrund före och efter det judiska folkmordet.60 

Zander hävdar i artikeln att den amerikanska tv-serien Holocaust genererade det svenska 

ordet och uttrycket Förintelsen, eftersom det var den svenska titeln på tv-serien.61 Av stort 

intresse är den omfattande notapparat som hör till Zanders kapitel, från vilken ledtrådar kan 

återfinnas till andra verk inom förintelseforskningen för mitt begreppshistoriska perspektiv. 

 

Av stort intresse för bakgrunden till det svenska forskningsläget inom förintelseforskningen 

och för mitt begreppshistoriska perspektiv är Stéphane Bruchfelds artikel Är det dags att göra 

sig av med "Förintelsen"? Reflektioner kring ett begrepp, publicerad i historikerna Lars M. 

Andersson och Karin Kvist Gevers bok En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska 

flyktingar i Sverige 1920–1950 utgiven år 2008.62  I sin artikel hävdar Bruchfeld att 

allmänhetens och det akademiska intresset för det judiska folkmordet var lågt före slutet av 

1970-talet både i Europa och USA, men att intresset hade ökat under 1960-talet fram till 

brytpunkten åren 1978–1979 i och med visningen av tv-serien Holocaust/Förintelsen. 

Bakgrunden till efterkrigstidens svala intresse för det judiska folkmordet under det andra 

 
57 Levine (2000), s. 80. 
58 <https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20>, (29/1 2022). 
59 Karlsson, Klas-Göran & Zander (red.), Ulf, Echoes of the Holocaust, Historical Cultures in Contemporary 
Europe, Lund 2003. 
60 Karlsson & Zander (2003), s. 255–292. 
61 Karlsson & Zander (2003), s. 255–256. 
62 Bruchfeld, Stéphane, ”Är det dags att göra sig av med "Förintelsen"? Reflektioner kring ett begrepp”, i 
Andersson, M Lars & Kvist Gevers, Karin (red.), En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska 
flyktingar i Sverige 1920–1950, Uppsala 2008, s. 31–70. 
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världskriget kan enligt Bruchfeld bero på de begynnande motsättningarna mellan de allierade 

segrarmakterna strax efter det andra världskrigets slut. En ny tidsepok som skulle komma att 

kallas för det kalla kriget hade inletts och intresset samt förståelsen för det som varit under det 

andra världskriget fanns det inte tid att fördjupa sig i. Bruchfeld hänvisar även till andra 

historiker som under slutet av 1940- och in på 1950-talet publicerade vad som framkommit i 

samband med Nürnbergrättegångarna om det judiska folkmordet, men att det fanns en tendens 

under åren närmast efter krigsslutet att vilja glömma det hemska som förevarit. Enligt 

Bruchfeld vände ointresset mot slutet av 1950-talet i och med publiceringen av Anne Franks 

dagbok, som tillsammans med andra memoarer och dagböcker av överlevande ganska snabbt 

nådde en ikonstatus hos allmänheten. Under 1960-talet var det framför allt det omfattande 

massmediala intresset kring Eichmannrättegången i Israel åren 1960–1961 och den rättsliga 

Auschwitzprocessen i Västtyskland åren 1963–1965 som väckte allmänhetens medvetande 

och intresse för inhämtning av mer kunskap om det judiska folkmordet.63 Bruchfelds artikel är 

även av intresse för mitt forskningsläge avseende hur ordet Förintelsen bör definieras som ett 

begrepp, och varifrån ordet kommer samt dess bakgrund. Bruchfeld diskuterar härvid 

etableringen av begreppet Förintelsen som benämning, och att det går att härleda det till 

visningen av tv-serien Förintelsen i mars 1979. Det viktigaste avsnittet i Bruchfelds artikel är 

hans definition och uppdelning av det judiska folkmordets olika begrepp, under och efter det 

andra världskriget.64 Bruchfeld artikel präglas genomgående av en diskussion om hur 

konstruktionsbegreppet Förintelsen idag bör definieras, utifrån vilket källbegrepp och därmed 

vilken offergrupp som bör omfattas av begreppet.  

 

Sammanfattningsvis kan det efter min nationella forskningsöversikt konstateras att 

forskningsläget inom svensk förintelseforskning, sett ur ett begreppshistoriskt perspektiv, är 

starkt begränsad och tämligen outforskad. Bruchfelds och Levines artiklar visar en 

samstämmig uppfattning om att det var ett tämligen lågt intresse för den svenska 

förintelseforskningen decennierna efter det andra världskriget, men att intresset för 

förintelseforskningen ökade under slutet av 1900-talet fram till begynnelsen av 2000-talet.  

 
 

 

 

 
63 Bruchfeld, (2008) s. 36–40. 
64 Bruchfeld (2008), s. 53–61. 
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7. KÄLLMATERIAL 

Jag kommer inom detta avsnitt att redovisa mitt källmaterial, som i mitt arbete består av 

digitala och fysiska arkiv, utgiven litteratur vari ordet och begreppet Förintelsen brukats samt 

korrespondens och intervjuer med personer som varit involverade i etablering av ordet och 

begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk.  

Doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och övriga publikationer utgör i normalfallet 

forskningsmaterial. Vid användning av forskningsmaterial studeras innehållet, huvudsyftet 

med forskningen, i syfte att utveckla det ämne som avhandlingen behandlar. Mitt syfte med 

studiet av publikationer redovisade under detta kapitel såsom källmaterial, har inte varit att 

studera avhandlingens, artikelns eller publikationens huvudsakliga ämne. Mitt arbete har 

enbart bestått i att studera användningen, nyttjandet i publikationen, av ordet och begreppet 

Förintelsen, dess innebörd, dess stavning och dess bruk. I anledning av min studie, min 

undersökning av forskarnas behandling och användning av ordet och begreppet Förintelsen, 

har därmed uppstått en situation som omvandlar vad vi vanligtvis uppfattar som 

forskningsmaterial till källmaterial. Detta kan jämföras med de publikationer som undersökts 

då avhandlingen, artikeln eller publikationen har haft som huvudsakligt syfte att undersöka 

ordet och begreppet Förintelsen. Dylikt material utgör forskningsmaterial och återfinns under 

avsnitt 6, Forskningsläge.  

 

Sammanfattningsvis har mitt syfte med källmaterialet varit att efterforska bruket av orden och 

begreppen Holocaust respektive Förintelsen med målsättningen att söka efter svar på 

undersökningens frågeställningar.  

 

Nedan beskrivs mitt källmaterial, studiet av hur orden och begreppen Holocaust och 

Förintelsen har använts, tillika källmaterialets syfte och värde för mitt arbete. 

 
7.1. Skriftligt källmaterial 

The Destruction of the European Jews, den amerikanske historikern Raul Hilbergs 

doktorsavhandling utgiven i USA år 1961 samt Hur De Europeiska Judarna Förintades, den 

amerikanske historikern Raul Hilbergs doktorsavhandling i svensk översättning av 

översättaren Claës Gripenberg utgiven i Sverige år 1963.65  Syftet har varit att undersöka hur 

 
65 Hilberg, Raul, The Destruction of the European Jews, Chicago, USA 1961, och Hilberg, Raul, Hur De 
Europeiska Judarna Förintades, Stockholm 1963. 
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författaren behandlat orden destruction, annihilation och vernichtung, för att spåra om det 

finns en påverkan och samband i uppkomsten av ordet och begreppet Förintelsen. Jag har valt 

att studera Hilbergs doktorsavhandling då hans avhandling utgör en del av det grundläggande 

biblioteket inom förintelseforskningen, både i original på engelska och i svensk översättning. 

Hans avhandling kan genom dess översättning till svenska, ha påverkat utvecklingen av ordet 

och begreppet Förintelsen. Se kapitel 10.2.3.  

 

The Holocaust – Förintelsen, rapport av Carina Nilsson för Sveriges Radios Publik- och 

Programforskningsavdelning år 1980.66 I rapporten har etableringsprocessen av ordet och 

begreppet Förintelsen undersökts för att se hur Carina Nilsson nyttjat ordet Förintelsen som 

ett begrepp i samband med att hon undersökt och rapporterat om tv-tittarnas reaktioner på tv-

serien. Se kapitel 10.1.2 och 10.1.5. 

 

Jag Tror På Lång Fred, Rikskansler Hitlers tal inför första stortyska riksdagen den 30 

januari 1939, en skrift utgiven år 1939 av nationalsocialistiska Svea Förlag i översättning av 

Holger Möllman-Palmgren.67 I denna skrift har översättaren Möllman-Palmgrens användning 

av ordet förintelse undersökts. Mitt syfte har varit att spåra om det finns en påverkan och 

möjligen ett samband med ursprunget och uppkomsten till ordet och begreppet Förintelsen 

utifrån det översatta talet. Se kapitel 10.2.2. 

 

Förintelsen ”Holocaust”, Den sanna berättelsen om hur ett helt folk skulle förintas, 

läromedelsmaterial för skolan utgivet av Skandinaviska institutet för judisk utbildning och 

kultur år 1979.68 Syftet har varit att undersöka etableringsprocessen av ordet och begreppet 

Förintelsen i Sverige efter visningen av tv-serien Förintelsen. Se kapitel 10.1.7. 

 

FÖRINTELSEN: Judeförföljelser / I koncentrationsläger, läromedelsmaterial för skolan 

utgivet av bokförlaget Natur och Kultur år 1982.69 Syftet har varit att undersöka 

etableringsprocessen av ordet och begreppet Förintelsen i Sverige efter visningen av tv-serien 

Förintelsen. Se kapitel 10.3.1. 

 
66 Nilsson, Carina, The Holocaust – Förintelsen, Publik- och programforskning 1980:1, Stockholm 1980. 
67 Hitler, Adolf, Jag Tror På Lång Fred, Rikskansler Hitlers tal inför första stortyska riksdagen den 30 januari 
1939, Stockholm 1939. 
68 Skandinaviska institutet för judisk utbildning och kultur, Förintelsen ”Holocaust”, Den sanna berättelsen om 
hur ett helt folk skulle förintas, Lund 1979. 
69 Berggren, Carl Jonas, Johansson, Fredrik, Warne, Kjell, FÖRINTELSEN: Judeförföljelser / I 
koncentrationsläger, Stockholm 1982. 
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Holocaust, A novel of survival and triumph, roman av författaren Gerald Green, utgiven våren 

1978.70 Syftet har varit att undersöka och se hur och när ordet och begreppet Förintelsen 

började att användas istället för Holocaust i samband med översättningen till den svenska 

utgåvan av samma roman. Se kapitel 10.1.3.  

 

Förintelsen ”Holocaust”, roman skriven av författaren Gerald Green i svensk översättning av 

Staffan Andræ, utgiven av Bonniers Förlag hösten 1978.71 Syftet har varit att undersöka hur 

och när ordet och begreppet Förintelsen började användas, samt hur det etablerades i Sverige i 

samband med den transnationella övergången från USA. Se kapitel 10.1.3. 

 
The National Library of Israel, digitalt arkiv för i stort sett alla tidningspublikationer utgivna 

med anknytning till judendomen och staten Israel, nationellt och internationellt.72 

Publikationen som undersökts genom det digitala arkivet är den svensk-judiska 

kulturtidskriften Judisk Krönika. Syftet har varit att undersöka etableringsprocessen av de 

specifika orden och begreppen Förintelsen och judeutrotningen i Sverige. Se kapitel 10.2.1. 

och 10.2.2 och 10.3.1. 

 

Kungliga biblioteket - Svenska dagstidningar, digitalt arkiv innehållande svenska 

dagstidningar utgivna från 1600-talet till dags dato.73 Det digitala arkivet, databasen, har 

nyttjats i syfte att undersöka förekomsten och frekvensen av dels det specifika ordet 

judeutrotningen, dels det specifika ordet och begreppet Förintelsen i alla svenska 

dagstidningar under olika bestämda tidsperioder. Se kapitel 10.2.1 och 10.2.2. 

 

Svenskt Översättarlexikon, digital söktjänst över översättare till utländsk litteraturs 

publicering på svenska.74 Den biografiska bakgrunden till två översättare kopplade till ordet 

och begreppet Förintelsen har undersökts. Översättarnas arbete har varit av betydelse och 

relevans för min undersökning om begreppets tillblivelse och etablering i Sverige. Se kapitel 

10.1.3.  

 

 
70 Green, Gerald, Holocaust, A novel of survival and triumph, New York, USA 1978. 
71 Green, Gerald, Förintelsen ”Holocaust”, Stockholm 1978. 
72 <https://www.nli.org.il/en/discover/newspapers>, (29/3 2022). 
73 <https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svenska-dagstidningar.html>, (2/5 2022). 
74 <https://litteraturbanken.se/översättarlexikon/>, (29/3 2022). 
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Universitetsbiblioteket vid Lunds universitets specialsamlingar av pliktleveranser, däribland 

för min undersökning relevanta tidskrifter, månads- och reklamblad.75 I samlingarna har 

reklampublikationen Månadens BokNytt, som publicerades år 1978 i samband med Bonniers 

Förlags lansering av Gerald Greens roman Förintelsen, undersökts, för att studera hur och när 

ordet och titeln Förintelsen brukats och publicerats.  Se kapitel 10.1.3. 

 

Centrum för Näringslivshistoria, arkivet för det svenska näringslivets historia, däribland 

Albert Bonniers Förlags arkiv.76 I arkivet har bokförlagets översättning av orden och 

begreppen Holocaust och Förintelsen undersökts, samt lanseringen av Gerald Greens roman 

Förintelsen hösten 1978. Syftet har varit att undersöka hur och när ordet och begreppet 

Förintelsen började att användas, samt hur det etablerades i Sverige i samband med den 

transnationella övergången från USA. Se kapitel 10.1.3. 

 

Dokumentarkivet, Sveriges Radio Förvaltnings AB, arkiv som förvaltar allt material som rör 

Sveriges Televisions verksamhet sen dess begynnelse.77 Arkivet är ett slutet företagsarkiv, ej 

tillgängligt för allmänhet eller forskare. Genom mailkonversation med arkivets chef Börje 

Sjöholm har jag dock fått de svar jag önskat. Mina frågeställningar har varit kopplade till 

TV2:s visning av tv-serien Förintelsen i syfte att få fram när SVT beslutade sig för att visa tv-

serien Förintelsen, och när tv-serien i så fall fick sin titel samt hur detta påverkade 

etableringsprocessen. Mailkonversationen bifogas, bilaga 2. Se kapitel 10.1.4. 

 

Institutet för Judisk kulturs klippsamling om tv-serien Förintelsen, upprättad i samband med 

visningen av den amerikanska tv-serien Förintelsen i Sveriges Television, TV2, den åttonde 

mars 1979. Institutet hade då uppdragit åt AB Pressurklipp att under mars och april månad 

1979 klippa ut alla artiklar, notiser från samtliga svenska dagstidningar och tidskrifter som på 

något vis berörde visningen av tv-serien Förintelsen. Klippsamlingens titel är TV. Serien 

”Förintelsen” vilket antecknats för hand på klippsamlingens omslag. Klippsamlingens 

artiklar har delats upp i fem klippkategorier, I Sverige, Utomlands, Nynazism, 

Berättelser/intervjuer/diskussion och Undervisning/projekt etc.. Klippsamlingen omfattar två 

stora blädderblock, vardera cirka 15 cm tjocka, med sidor i storleken 35 x 50 cm respektive 

50 x 70 cm, innehållande ett mycket stort antal tidningsartiklar, uppskattningsvis uppemot 

 
75 <https://www.ub.lu.se/om-universitetsbiblioteket/samlingar>, (29/3 2022). 
76 <https://www.naringslivshistoria.se>, (29/3 2022). 
77 <https://www.srf.se>, (31/3 2022). 
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ettusen artiklar.  Klippsamlingen förvaras hos institutets förre medarbetare Henryk 

Rozenberg. Syftet med klippsamlingen har varit att undersöka etableringsprocessen av det nya 

ordet och begreppet Förintelsen i Sverige, och hur detta gestaltades och genomfördes genom 

media samt andra institutioner. När artiklar ur klippsamlingen används i mitt arbete noteras de 

i fotnot med förkortningen IKS, Institutets KlippSamling, se kapitel 10, Undersökning och 

analys. 

 

7.2. Muntligt källmaterial 

Intervju med Jaff Schatz och Henryk Rozenberg, ansvariga för det numera avvecklade 

Institutet för Judisk kultur, 1975–2002.78 Intervjun genomfördes den tredje februari 2022 i 

Lund. En vecka före intervjun fick de en frågelista med relevanta frågeställningar att utgå 

ifrån, och vars syfte var att fungera som ett diskussionsunderlag vid intervjun. I samband med 

intervjun gav båda sitt samtycke till att intervjun spelades in digitalt och fick nyttjas för min 

undersökning, dock med förbehåll att de före uppsatsens inlämnande gavs möjlighet att läsa 

och godkänna mitt referat av deras svar. Efter godkänd genomläsning signerades en 

samtyckesblankett. Den digitalt inspelade intervjun förvaras dels hos uppsatsförfattaren, dels 

hos Henryk Rozenberg.79 Mitt syfte med att intervjua Schatz och Rozenberg har varit för att 

få klarhet och kunskap över deras och institutets betydelse och roll, för ordet och begreppet 

Förintelsens etableringsprocess i Sverige. Se kapitel 10.1.7. 

 

Intervju med Karl Otto Bonnier, tidigare Bonniers Förlags styrelseordförande. 

Telefonintervjun genomfördes den 22 april 2022 i syfte att utröna bakgrunden till boktiteln i 

samband med bokförlagets lansering av Gerald Greens roman Förintelsen hösten 1978, då 

Bonnier vid utgivningen av romanen var ansvarig förläggare. Min kontakt med Bonnier 

inleddes med en meddelandefråga från min mobil till Bonniers mobil, därefter ringde Bonnier 

upp mig. Efter vårt samtal och genomgång av mina frågeställningar, skickade jag genom 

mobilens meddelandefunktion över min text i detta avsnitt för godkännande. Bonnier svarade 

åter på mitt meddelande och gav där sitt godkännande för den text som nu publicerats, 

gällande Bonniers Förlags roll i samband med utgivningen av Greens roman Förintelsen. Se 

kapitel 10.1.3. 

 
78 <https://web.archive.org/web/20020212032850/http://ijk-s.se/info.htm>, (31/3 2022), och 
<https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/2002/06/01/01/article/25/?e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI----
----------1>, (31/3 2022). 
79 Intervju genomförd den 3 februari 2022 med Jaff Schatz och Henryk Rozenberg, tidigare ansvariga för det 
numera avvecklade Institutet för Judisk kultur, 1975–2002. Digital inspelning förvaras hos uppsatsförfattaren. 
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Mailkorrespondens den 21 mars 2022 med Hélène Andræ, dotter till Bonnier Förlags 

översättare Staffan Andræ. Syftet med korrespondensen var att undersöka huruvida det fanns 

en koppling mellan de båda översättarna Staffan Andræ och Claës Gripenberg och genom den 

eventuella kopplingen söka efter svar kring etableringen av ordet och begreppet Förintelsen. 

Se kapitel 10.1.3. och 10.2.3. 

 

8. BAKGRUND 

För att förstå innebörden av orden och begreppen Holocaust och Förintelsen måste vi ha 

vetskap om den historiska kontext som formade och gav det historiska innehållet till orden 

och begreppen. Vi måste ha vetskap om hur den slutliga lösningen av judefrågan kunde 

uppstå som ett begrepp och mål för nazisterna. Vi måste ha vetskap om och förstå hur de 

nazistiska förövarnas mål och intentioner kom att förändras under Nazitysklands maktperiod, 

beroende på olika omständigheter som påverkade deras målsättning.  

 

Inom forskningen är historiker numera överens om att vägen mot en förintelse av det judiska 

folket inte från början var ett planerat mål. Det var ett mål som successivt växte fram under 

det andra världskriget som resultatet av en alltmer ökande nazistisk radikalisering av 

förövarna. Jag kommer av den anledningen att här redogöra för dels forskningens 

grundläggande inriktningar som förklarar vägen mot det judiska folkmordet, dels den 

historiska periodisering som anses ligga till grund för det judiska folkmordets genomförande.  

 

8.1. Den krokiga eller den raka vägen mot Holocaust – Förintelsen  

Tidigare forskning har hävdat att den slutliga lösningen av judefrågan i Europa byggde på en 

långsiktig planering av det nazistiska ledarskapet, en planering vars grund gick att finna redan 

vid bildandet av nazistpartiet år 1920. Denna förklaringsmodell, kallad för intentionalismen, 

blev känd som den raka vägen mot Holocaust – Förintelsen, eftersom Führern Adolf Hitler 

enligt denna tolkning följde en uppgjord plan, en slutgiltig lösning, massmordet på alla judar i 

Europa. En tanke var att planen skulle vara framtagen av Reichsführer-SS Heinrich Himmler 

och andra medlemmar av Hitlers inre ideologiskt trogna antisemitiska kärna. Fram till åren 
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1941–1942 utvecklades planen till ett välorganiserat massmord av judarna, som då inleddes i 

full skala.80  

Den förklaringsmodell som idag i stället är allmänt accepterad bland forskare kallas för 

funktionalismen, och menar att vägen mot Holocaust – Förintelsen inte var rak, den var 

krokig. Förklaringsmodellen innebär att det saknades en ursprunglig plan för genomförandet 

av det judiska folkmordet. Förklaringen återfinns i stället inom den interna maktstrukturen 

hos Nazityskland, och att denna struktur hade lett vägen till Holocaust –Förintelsen. Därmed 

var det judiska folkmordet inte planerat från början utan i stället ett resultat av en successiv 

utveckling i det nazityska samhället. Grunden var den nazistiska ideologin och antisemitismen 

vilket föranledde en ökad radikalisering, där Hitlers roll främst var att legitimera och fungera 

som en utlösande faktor för att igångsätta Holocaust – Förintelsen. Hitler ledde inte det 

judiska folkmordet. Det var Hitlers underlydande i chefsposition som effektivt och på̊ eget 

initiativ planerade och genomförde massmorden.81 

8.2. Den judiska befolkningens umbäranden under Nazityskland 

Enligt Bruchfeld kan vägen mot det judiska folkmordet delas in i en första och en andra 

tidsperiod där den sistnämnda är den tidsperiod med målsättningen att genomföra den slutliga 

lösningen av judefrågan.82  

 
8.2.1. År 1933 – 1941, förföljelsen av den judiska befolkningen inleds 

Den första tidsperioden ägde rum mellan åren 1933–1941.83 Efter det nazistiska 

maktövertagandet i Tyskland år 1933 började den judiska befolkningen att förföljas och 

trakasseras. Efter krigsutbrottet hösten 1939 började även judarna i Östeuropa att förföljas av 

Nazityskland, efterhand som länderna där invaderats och ockuperats. Förföljelserna övergick 

snart till omfattande tvångsdeportationer under åren 1940–1941, då judarna deporterades till 

nyinrättade getton i det nya Generalguvernementet i det vid den aktuella tidpunkten icke 

existerande landet Polen. Förföljelsen av judar och tvångsdeporteringar till nya getton bredde 

därefter ut sig över Europa, efterhand som dess länder ockuperades och hamnade under 

nazistisk kontroll. Den nazistiska synen på judarna var att de var roten till all världens ondska, 

 
80 Bauer, Yehuda, A History of The Holocaust, New York 2001, s. 210–212. 
81 Bauer (2001), s. 210–211. 
82 Bruchfeld, (2008) s. 53, 57–58. 
83 Bruchfeld (2008), s. 58. 
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och att de som identifierades som det tyska folkets fiender var judarna.84 Dock var det ännu 

inte frågan om ett aktivt mördande av det judiska folket. Nazityskland sökte inledningsvis 

efter territoriella lösningar inom de nyligen ockuperade områden dit judarna kunde förvisas 

och förvaras med syftet att gradvis decimeras genom att tvingas att arbeta ihjäl sig.85 

 

8.2.2. År 1941–1945, folkmordet på judar inleds 

Den andra tidsperioden ägde rum mellan åren 1941–1945.86 Under sommaren och hösten 

1941 började de nazityska polisbataljonerna och Einsatzkommondon att aktivt döda judar 

genom massarkebuseringar. Detta sker strax efter inledningen av Operation Barbarossa, 

anfallet mot Sovjetunionen, den 22 juni 1941.87 Sommaren 1941 började även Reichsführer-

SS Heinrich Himmler att planera för genomförandet av förintelse av de judar som fanns inom 

distrikt Lublin. Först konstaterades från Himmlers sida att en annan metod för avlivning än att 

skjuta judarna måste konstrueras då det var psykiskt påfrestande för manskapet samt alltför 

iögonfallande att skjuta ihjäl dem. Lösningen på problemet blev upprättandet av tre 

förintelseläger, Belzec, Sobibor och Treblinka under år 1942.88 Den 20 januari 1942 

genomfördes Wannseekonferensen på initiativ av SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, 

efter det att han av Reichsmarschall Hermann Göring tidigare erhållit uppdraget att planera, 

leda och genomföra den slutliga lösningen av judefrågan. Vid konferensen beslutades att 

deportationerna av judar från Västeuropa skulle genomföras till Generalguvernementet.89   

Våren 1942 inledes rensningen av utvalda getton i Lublindistriktet och Generalguvernementet 

med transporterna av tusentals judar på tåg till förintelselägren. Under juni månad fick den 

pågående aktionen kodnamn Operation Reinhard, till minne av Reinhard Heydrich som då 

nyligen dödats vid ett attentat i Prag. Målet var att alla judar inom Generalguvernementet 

skulle dödas. I juni 1942 hade cirka 165 000 judar dödats i lägrens gaskammare. Ett problem 

hade uppstått gällande transportresurserna med järnväg, vilka befunnits vara otillräckliga för 

att transportera alla judar till förintelselägren. Detta berodde på att andra judar samtidigt 

deporterades till Generalguvernementet från andra länder i Västeuropa såsom Tyskland och 

 
84 Snyder, Timothy, Den svarta jorden, Förintelsen som historia och varning, Stockholm 2015. s. 18, 50–51, 
110–111, 116, 148.  
85 Bruchfeld (2008), s. 58. 
86 Bruchfeld (2008), s. 58. 
87 Browning, Christopher R, Helt vanliga män, Reservpolisbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen, 
Stockholm 2018, s. 28–30. 
88 Browning (2018), s. 66–68. 
89 Bauer (2001), s. 220–226. 
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Österrike. De deporterade judarna skulle transporteras till samma förintelseläger, men även 

till de getton som nyligen tömts på judar vilka följaktligen skulle fyllas på med nya judar. 

Därför kunde inte flera transporter av judar genomföras i brist på resurser och godsvagnar. 

För att hålla uppe förintelsetempot av judarna sattes därför polisbataljonerna in för att 

massarkebusera utvalda grupper av judar.90 Därefter återupptogs successivt under hösten 1942 

tågtransporterna med de judar som skulle till förintelselägren för att där dödas i 

gaskamrarna.91 Därmed var den nazistiska massmordsmaskinen igång med verkställande av 

den slutliga lösningen av judefrågan ända fram till krigsslutet år 1945, i det som efter kriget 

skulle få sina konstruktionsbegrepp för det judiska folkmordet; Holocaust – Shoah – Hurban – 

Khurbn – Förintelsen.92 

8.2.3. Orden och begreppen Holocaust, Shoah, Hurban och khurbn 

Syftet med mitt arbete är såsom tidigare redovisats att studera orden och begreppen, 

Holocaust och Förintelsen ur ett begreppshistoriskt perspektiv. I detta avsnitt redovisar jag 

därför bakgrundshistorien till ordet och begreppet Holocaust, och hur betydelsen har formats 

under historien samt identifierar de historiska skeenden som påverkat utvecklingen av 

begreppet Holocaust. På så vis presenterar jag en historisk kontext till förståelse av min 

undersökning i ett historiskt sammanhang, samtidigt som min begreppshistoriska 

undersökning och analys får en gedigen historisk grund att vila på. 

 

Ordet Holocaust i sin begynnelse återfinns i den antika grekiska skriften Septuaginta, en 

dåtida översättning från cirka år 200 f.kr av Gamla testamentet från hebreiska till klassisk 

grekiska. I skriften översätts det hebreiska ordet olah, vilket ungefär betyder ett bränt offer 

givet åt Gud, till det grekiska holokauston. I tidigare ordalydelse från cirka år 365 f.kr 

förekommer holokauston i den klassiska grekiskan, då i betydelsen av brännoffer av djur till 

gudarna benämnt holokautei.93 I senare översättningar från grekiska till latin, i början av 

1200-talet i England, återfinns holokauston i sin latinska form holocaustum, för att beskriva 

en massaker på judar.94 Holokauston återfinns även på 1600-talet i samband med översättning 

av skriften Septuaginta till det engelska skriftspråket, då det hebreiska ordet olah översätts i 

 
90 Browning (2018), s. 67–71. 
91 Browning (2018), s. 121–122.  
92 Bruchfeld, (2008), s. 65–66. 
93 Petrie (2000), s. 31–32, 42. 
94 Tarant (2014), s. 184. 
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text till ordet holocaust i betydelsen av brännoffer.95 I Encyclopedia Britannica från år 1797 

sätts titeln Holocaust som en titel på ett kapitel som beskriver hedniska brännoffer av barn till 

gudarna i det antika Kartago.96 År 1833 återfinns ordet holocaust i en brittisk skrift som 

beskrivning av en medeltida fransk massaker år 1142 då kung Ludvig XII lät bränna ner en 

kyrka med 1300 personer inuti.  

 

Ordet holocaust visar sig ha sekulariserats gradvis genom århundraden från sin ursprungliga 

religiösa betydelse till att i stället känneteckna en massaker och, eller, en stor förlust av liv. 

Ordet holocaust hade även genom sin långa användning inom Storbritannien blivit ett 

etablerat engelskt begrepp, använt företrädesvis vid större bränder då många personer 

förolyckas, vilket kan förstås av ordets historiska anknytning till brännoffer.97 Framför allt 

skedde en ökad användning av ordet holocaust under 1800-talet i brittiska tidningar, då som 

ett utvecklat begrepp för att beskriva att något hemskt, förödande och katastrofalt hade 

inträffat. Från år 1800 och fram till år 1939 förekommer ordet holocaust rikligt i just dessa 

sammanhang. Vid en sökning i The British Newspaper Archive med söktermen holocaust ges 

följande träffar i de brittiska tidningarna; Under tidsperioden 1800–1849 förekommer ordet 

holocaust vid 2 033 tillfällen. Under tidsperioden 1850–1899 ökar användningen av ordet 

holocaust med 20 527 träffar. Under tidsperioden 1900–1939 förekommer ordet holocaust vid 

16 846 tillfällen.98 Från år 1895 fram till 1930-talet används ordet holocaust av journalister i 

brittiska och amerikanska tidningar för att beteckna det Osmanska Rikets massakrer på 

armeniska kristna under åren 1894–1897 och 1915–1917, vilket även Winston Churchill 

gjorde år 1929 i sin bok om det första världskriget; ”As for the Turkish atrocities ... helpless 

Armenians, men, women, and children together, whole districts blotted out in one 

administrative holocaust…”.99  

 

 
95 Tarant (2014), s. 185. 
96 Petrie (2000), s. 42. 
97 Tarant (2014), s. 185, och 
<https://www.oed.com/view/Entry/87793?rskey=tjpDFb&result=1&isAdvanced=false#eid>, (12/3 2022). 
98 
<https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/search/results?basicsearch=holocaust&somesearch=holocaust&retr
ievecountrycounts=false&sortorder=dayearly>, (12/3 2022). 
99 
<https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/search/results?basicsearch=holocaust%2c%20armenian&somesear
ch=holocaust%2c%20armenian&exactsearch=true&retrievecountrycounts=false&sortorder=dayearly>, (12/3 
2022), och Churchill, Winston, The World in Crisis, volume 4: The Aftermath, New York 1929, s. 58. 
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I territoriet av det Brittiska Palestinamandatet, som kontrollerades av Storbritannien under 

civil administration efter år 1920, gavs den engelskspråkiga judiska tidningen The Palestine 

Post ut, en tidning med en klart sionistisk inriktning. Tidningen stöttade planerna på en egen 

självständig judisk stat. Mellan åren 1934 till 1939 förekommer ordet holocaust i tidningens 

artiklar vid 28 olika tillfällen dels som en referens i artiklar till de stora förlusterna av liv 

under det första världskriget, dels som benämning på bränder och terrorattentat av araber mot 

judar i Palestina och dels i samband med artiklar som berör förföljelser av den tysk-judiska 

minoriteten i Nazityskland under slutet av 1930-talet.100 Från andra världskrigets utbrott till 

tidpunkten då den slutliga lösningen inletts av Nazityskland år 1941 skedde en brytpunkt i 

december 1942 i ordet holocausts fortsatta betydelse och innebörd. Den brittiska tidningen 

News Chronicle publicerade den femte december 1942 en artikel med titeln Holocaust från 

vilken följande citeras.  

 

“But nothing else in Hitler’s record is comparable to his treatment of the Jews… The word 
has gone forth that, wherever the Fuehrer’s writ runs, the Jewish peoples are to be 
exterminated... Evidence is accumulating that this monstrous order – to which, surely, there is 
no parallel in the whole history of Western civilisation – is being faithfully carried out. 
According to reliable reports, more than half of Poland’s three and a half million Jews have 
already been done to death. Hundreds of thousands have perished in the Baltic States, in 
Rumania, and in those Soviet territories now in Nazi occupation. Jews from Western Europe 
are being transported to Poland, where no doubt a similar fate awaits them.” 101 
 

Enligt Oxford English Dictionary var det första gången ordet holocaust användes i kontexten 

av massmord på den judiska minoriteten utförda av Nazityskland under andra världskriget.102 

Den åttonde december 1942 publicerade The Palestine Post en artikel som refererar till News 

Chronicle’s artikel tre dagar tidigare, från vilken följande citeras. 

 

The ”News-Chronicle” in an editorial headed “Holocaust” stated that the evidence was 
accumulating that the monstrous order of extermination, for which there was no parallel in 
the history of Western civilization, was being faithfully carried out.103 
 

 
100 Tarant (2014), s. 186–187, och <https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=q&r=1&results=1&e=------193-en-
20-pls-21--img-txIN%7ctxTI-holocaust-------------1>, (13/3 2022). 
101 <https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/search/results/1942-01-01/1942-12-
31?basicsearch=holocaust%2c%20jews&somesearch=holocaust%2c%20jews&exactsearch=true&retrievecountr
ycounts=false&sortorder=dayearly>, (13/3 2022). 
102 Tarant (2014), s. 188, och 
<https://www.oed.com/view/Entry/87793?rskey=tjpDFb&result=1&isAdvanced=false#eid>, (13/3 2022). 
103 Tarant (2014), s. 188. 
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Därmed inleddes i viss mån och i mindre omfattning användningen av ordet holocaust i 

samband med det pågående judiska massmordet. Ordet brukades fortfarande först och främst 

som en beskrivande synonym i tidningarna för att beteckna stora förluster av civila och 

soldater under det pågående världskriget, massakrer och katastrofer samt i viss mån större 

bränder med dödlig utgång. Vid en sökning i The British Newspaper Archive under 

tidsperioden 1940–1945 med enbart söktermen holocaust förekommer ordet vid 1 736 

tillfällen.104 Vid en sökning med de båda söktermerna holocaust och jews tillsammans under 

samma tidsperiod, förekommer dessa enbart vid 50 tillfällen.105 En sökning på The Palestine 

Post i The National Library of Israel digitala söktjänst under samma tidsperiod, ger 34 träffar 

på ordet holocaust.106 Huvuddelen av artiklarna refererar till händelser i det pågående 

världskriget gällande förluster av civila och soldater. En liten begreppsförändring noteras i 

bruket av ordet holocaust. I en artikel i The Palestine Post den 14 mars 1944 refereras det till 

USA:s sympati för judarnas svåra situation enligt följande citat; ”… a sympathy now all 

greater because of the plight – the word used might well have been holocaust – of European 

Jewry.”.107 Den 21 juni 1944 refererar The Palestine Post till förhållandena för de judiska 

flyktingar som lyckats ta sig till Brittiska Mauritius enligt följande citat. 

 
“The Jewish people are today undergoing a process of decimation which has no parallel in 
history. Is it too much to expect that those who succeeded in escaping from the holocaust 
should not be condemned to the same process, even though the agency of death may not be 
the asphyxiation chamber of Poland, but the anopheles of tropical India?” 108 
 
Även i Storbritannien började framkomma en liten begreppsförändring i bruket av ordet 

holocaust, som en beskrivning för det judiska massmordet under slutet av det pågående 

världskriget. Tidningen News Chronicle skrev den 27 januari 1945 en artikel utifrån en 

rapport man fått från den polske journalisten Stefan Litauer om ödet för de polska judarna, 

från vilken följande citeras. 

 
 

104 <https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/search/results/1940-01-01/1949-12-
31?basicsearch=holocaust&somesearch=holocaust&retrievecountrycounts=false&sortorder=dayearly>, (14/3 
2022). 
105 <https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/search/results/1940-01-01/1949-12-
31?basicsearch=holocaust%2c%20jews&somesearch=holocaust%2c%20jews&exactsearch=true&retrievecountr
ycounts=false&sortorder=dayearly>, (14/3 2022). 
106 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=q&r=21&results=1&e=------194-en-20-pls-1-byDA-img-
txIN%7ctxTI-holocaust-------------1>, (14/3 2022). 
107 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1944/03/14/01/article/48/?srpos=22&e=------194-en-20-pls-21-
byDA-img-txIN%7ctxTI-holocaust-------------1>, (14/3 2022). 
108 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1944/06/21/01/article/58/?srpos=23&e=------194-en-20-pls-21-
byDA-img-txIN%7ctxTI-holocaust-------------1>, (14/3 2022). 
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“In that report Litauer also describes the holocaust of the Jews in Poland. We did not believe 
Hitler when he threatened to exterminate the Jews; but out of three and a half million Jews 
who lived in Poland before the war three million are now presumed to be dead.”109 
 
Under tidsperioden 1946–1948 förekom ordet holocaust hos The Palestine Post främst i 

artiklar som berörde flyktingsituationen med judar som emigrerade från Europa till det 

Brittiska Palestinamandatet. Ordet holocaust användes även i mindre omfattning i 

nyhetsartiklar om större bränder där personer förolyckats. I en artikel från den 4 augusti 1947 

refereras de judiska flyktingarna till som; …survivors of the Nazi holocaust.110 Just 

kombinationen Nazi holocaust återkommer i fem olika artiklar under tidsperioden 8/10–1945 

– 4/8–1947.111 Den femte september 1947 publicerades en anmärkningsvärd artikel i The 

Palestine Post som recenserade en nyutkommen bok Blessed Is the Match av författaren 

Marie Syrkin. Boken behandlade judiskt motstånd under andra världskriget, och i synnerhet 

det judiska upproret i Warszawas getto år 1943. Artikelns titel THE GREAT HOLOCAUST 

ligger med fetmarkerade versaler ovanför texten som inleds med följande mening; For over 

half a decade now the Jewish press in Palestine has been publishing numberless words on the 

great holocaust that overtook the Jews of Europe.112 

 

Den 14 maj 1948 i Tel Aviv deklarerade den nya staten Israel sin självständighet genom sin 

nertecknade självständighetsförklaring, författad på hebreiska. I den hebreiska 

originalversionen refereras i stycke sex och sju till det judiska folkmordet under andra 

världskriget med det bibliska ordet och begreppet shoah, som i sin betydelse översätts till en 

kollektiv katastrof och förstörelse. I den av staten Israel gjorda översättningen från hebreiska 

till engelska av självständighetsförklaringen, översätts shoah både till holocaust och 

catastrophe. En översättning som grundades på att ordet holocaust i sin betydelse innefattar 

ordet catastrophe, vilket är nära jämförbart med shoah.113 I översättningen från hebreiska till 

engelska blir således inledningen till stycke sex och sju följande.  

 

 

 
109 <https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0003214/19450127/021/0002>, (14/3 2022). 
110 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1947/08/04/01/article/10/?srpos=54&e=------194-en-20-pls-41-
byDA-img-txIN%7ctxTI-holocaust-------------1>, (13/3 2022). 
111 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=q&r=21&results=1&e=------194-en-20-pls-1-byDA-img-
txIN%7ctxTI-holocaust-------------1>, (13/3 2022), se 8/10, 19/11 1945, 12/6, 2/7 1946 och 4/8 1947. 
112 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1947/09/05/01/article/123/?srpos=55&e=------194-en-20-pls-41-
byDA-img-txIN%7ctxTI-holocaust-------------1>, (13/3 2022). 
113 Tarant (2014), s. 189–190. 
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6. The catastrophe which recently befell the Jewish people – the massacre of millions of Jews 
in Europe… 
7. Survivors of the Nazi holocaust in Europe…114 
 
 
Det hebreiska begreppet shoah översattes nu till dels det engelska begreppet holocaust, dels 

till ordet catastrophe vilket innefattas i betydelsen av begreppet holocaust. En semantisk 

kontinuitet hos den nybildade staten Israel i deras översättningar av shoah förekom inte.  

Fem år senare antogs den israeliska lagen Martyrs' and Heroes Commemoration (Yad Va-

shem) Law 5713–1953, den 15 augusti 1953. Ett nationellt minnesmärke skapades i Israel, en 

myndighet och ett kunskapscentrum för bevarandet av minnet av det judiska folkmordet och 

motståndet mot de nazistiska förövarna, den institution som idag benämns Yad Vashem i 

Jerusalem.115 I en samtida statlig översättning av lagtexten från hebreiska till engelska 

översattes shoah till disaster, vilket återfinns fyra gånger i lagens andra stycke, paragraf två, 

tre, fyra och fem. I översättningen noteras att det engelska ordet disaster är synonymt med 

catastrophe och därmed innefattas av betydelsen i det engelska begreppet holocaust, det 

hebreiska shoah hade tidigare översatts till både begreppet holocaust och ordet catastrophe i 

den engelska översättningen av den israeliska självständighetsförklaringen och det engelska 

ordet och begreppet holocaust förekommer inte alls i lagtexten.116 Det bör noteras att det 

officiella skriftspråket i Israel är hebreiska. Det är således därför shoah används som ett 

officiellt ord och begrepp för det judiska folkmordet, ett bruk som också är vedertaget i 

israeliska akademiska kretsar.117 

 

Användningen av det hebreiska ordet shoah som ett begrepp för det judiska folkmordet har 

sin historiska bakgrund i dels bibliska skrifter, dels såsom ett generellt använt ord sedan 

medeltiden, ett uttryck för att markera en katastrof eller förstörelse. Den äldsta referensen till 

shoah återfinns i den judiska profeten Sefanjas bok i gamla testamentet cirka 640–620 f.Kr, 

såsom en del av en profetia som handlar om guds vrede i Sefanja 1:15 från vilket citeras;  

 

”En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och trångmål, en dag av ödeläggelse och 
förödelse, en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och töcken.”.118 

 
114 <https://main.knesset.gov.il/en/about/pages/declaration.aspx>, (14/3 2022). 
115 <https://knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns2_yadvashem_eng.pdf>, (14/3 2022). 
116 Tarant (2014), s. 189–190. 
117 Petrie (2000), s. 39. 
118 <https://www.haaretz.com/jewish/holocaust-remembrance-day/.premium-shoah-how-a-biblical-term-became-
the-hebrew-word-for-holocaust-1.5236861>, (21/3 2022), och <http://runeberg.org/bibeln/36_01.html>, (21/3 
2022). 
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Begreppet shoah började i modern tid användas från mitten av 1930-talet och framåt för att i 

artiklar och publikationer publicerade i det Brittiska Palestinamandatet, ge ett namn åt 

Nazitysklands antisemitiska förföljelser av den tysk-judiska minoriteten. Speciellt inom olika 

judiska ultra-ortodoxa publikationer användes shoah för att beteckna händelserna i 

Nazityskland, men efter krigsutbrottet spred sig begreppet även till den sekulära 

dagspressen.119 Efter andra världskrigets slut blev shoah det allmänt vedertagna hebreiska 

begreppet för det judiska folkmordet, särskilt efter att det användes i såväl den israeliska 

självständighetsförklaringen år 1948, som i Knessets beslut år 1951 om den nationella och 

officiella minnesdagen över det judiska folkmordets offer, Yom Hazikaron laShoah ve-

laG'vurah. I Israel och utanför landet benämns dagen i dagligt tal på hebreiska som Yom 

HaShoah.120 Internationell spridning fick det hebreiska ordet och begreppet först år 1985 efter 

den franske filmaren Claude Lanzmanns nio timmar långa dokumentärfilm om det judiska 

folkmordet med titeln Shoah.121 Idag används Shoah framför allt i Israel, men även i andra 

länder såsom Frankrike. Benämningen Shoah, med versal, har i nutid alltmer börjat ersätta 

begreppet Holocaust i flera olika sammanhang som ett samlande och ett internationellt erkänt 

begrepp för att känneteckna enbart det judiska folkmordet. Detta eftersom begreppet Shoah 

specifikt bara omfattar den judiska offergruppen, och därmed inte de andra icke-judiska 

offergrupperna som blev förföljda och mördade av Nazityskland. När det gäller begreppet 

Holocaust råder skilda uppfattningar om det bara är den judiska offergrupper som skall ingå i 

begreppet Holocaust, eller om även andra icke-judiska offergrupper skall omfattas av 

begreppet.122 

 

Ordet och begreppet shoah innefattar även paralleller till två andra närbesläktade begrepp som 

har använts för att beskriva det judiska folkmordet; Khurbn eyrope som är ett språkligt 

begrepp på jiddisch och betyder Förstörelsen av Europa, vilken är synonymt med Holocaust. 

Khurbn, som även har en vardaglig stavning churban, är egentligen ett låneord från det 

hebreiska språket; hurban som betyder förstörelse. Både hurban och khurbn användes inom 

det hebreiska och jiddisch språket för att beskriva både den babyloniska förstörelsen av kung 

Salomons första tempel i Jerusalem år 586 f.Kr, och den romerska förstörelsen av kung 

 
119 <https://www.haaretz.com/jewish/holocaust-remembrance-day/.premium-shoah-how-a-biblical-term-became-
the-hebrew-word-for-holocaust-1.5236861>, (21/3 2022). 
120 <https://www.yadvashem.org/yv/en/remembrance-day/overview.asp>, och 
<https://www.yadvashem.ca/national-yom-hashoah-ceremony>, (17/2 2022). 
121 Tarant (2014), s. 193. 
122 <https://www.britannica.com/event/Holocaust>, (21/3 2022). 
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Salomons andra tempel år 70 e.Kr. De två begreppen användes främst av jiddischspråkiga och 

andra judiska överlevande tiden strax efter andra världskriget, för att inom sitt språk beskriva 

det judiska folkmordet i ett eget språkligt begrepp. Då med dess tydliga koppling till 

förstörelsen av det judiska folket under andra världskriget, och till den historiska förstörelsen 

av de judiska templen i Jerusalem.123  

 

Under tidsperioden 1953 till 1955 översatte Yad Vashem ordet shoah till antingen Disaster 

med stort D, eller till the Great Disaster, eller till the Destruction Period, eller till the 

European catastrophe. I Yad Vashems egen tidskriftspublikation Yediot som började ges ut 

på hebreiska år 1954 med en engelsk sammanfattning i slutet, översattes i ett nummer år 1955 

shoah med European holocaust. I utgåvor under år 1956 förekommer översättningen Nazi 

holocaust i den engelska sammanfattningen. År 1957 började Yad Vashem ge ut två helt 

engelskspråkiga tidskrifter; Yad Vashem Bulletin och Yad Vashem Studies. Först då var det en 

ordentlig förändring i användningen av det engelska ordet och begreppet holocaust i Israel. 

Den som verkade för en förändring var Yad Vashems dåvarande chefredaktör Eli Esh som 

hellre såg att det hebreiska ordet shoah översattes till det engelska ordet holocaust, i stället för 

som tidigare till Disaster.124 Initialt användes en blandning av termerna the holocaust, the 

Nazi holocaust, the European holocaust och …the Holocaust Period, vid ett flertal tillfällen. 

Från år 1959 och framåt hade dominansen i bruket av begreppet holocaust blivit så vedertaget 

i Yad Vashems publikationer, att det nu betraktades som ett egennamn och därför stavades 

med versal; Holocaust.125 Yad Vashems användning av ordet Holocaust som begrepp för det 

judiska folkmordet skulle komma att påverka det amerikanska bruket av ordet.  

 

I USA, efter det andra världskriget, var användningen av ordet holocaust som en referens för 

att beteckna det judiska folkmordet tämligen obefintlig. Ordet holocaust användes i 

amerikansk engelska i samklang med brittisk engelska i den traditionella betydelsen av att 

något hemskt, förödande och katastrofalt hade inträffat, exempelvis i samband med en större 

brand. Tidsandan i USA intill ett par decennier efter andra världskriget var att den 

amerikansk-judiska minoriteten ville blicka framåt, utan att tänka på den tid som varit under 

Nazityskland. Det kalla kriget var för många judar i USA en ny realitet, särskilt efter den 

uppmärksammade Rosenbergrättengången i början på 1950-talet. USA Såg numera 

 
123 <https://www.britannica.com/event/Holocaust>, (21/3 2022).  
124 Petrie (2000), s. 46. 
125 Petrie (2000), s. 39–40. 



 44 

Västtyskland som en viktig allierad gentemot Sovjet. Under 1950-talet började ordet 

holocaust alltmer användas som en referens för att beteckna ett framtida kärnvapenkrig mot 

Sovjet.126 Till exempel använde en reporter år 1961 vid en bokrecension om två böcker som 

handlade om kärnvapenkrig och strategi, följande artikeltitel; A Cold Look at the 

Holocaust.127 Förändringen kom i maj 1960 då israelerna lyckades tillfångata den förre SS-

officeren Adolf Eichmann, 1906–1962, i Argentina. Israels premiärminister David Ben-

Gurion yttrade i en intervju med den amerikanska tidningen The New York Magazine den 18 

december 1960;  

 

“… one of our motives in bringing Eichmann to trial is to make the details of the case known 
to the generation of Israelis who have grown up since the holocaust.”128  
 

Eichmannrättegången i Israel år 1961 förde med sig en markant ökad amerikansk 

medvetenhet om det judiska folkmordet, vilket åren efter i USA resulterade i flertalet 

tidningsartiklar i ämnet. Även utgivningen i USA år 1961 av Raul Hilbergs banbrytande 

doktorsavhandling The Destruction of the European Jews inledde den vetenskapliga 

forskningens intresse för det judiska folkmordet. Det bör noteras att Hilberg valde termer 

såsom jewish catastrophe och destruction i stället för ordet holocaust i sin avhandling.129 

Tidsperioden under 1960-talet i USA var därtill startpunkten för den svarta amerikanska 

medborgarrättsrörelsen, och en aktivistisk studentrörelse. Detta medförde att den amerikansk-

judiska minoriteten började visa en öppenhet och ett intresse av att konfronteras med arvet 

från det andra världskriget. För ordet holocaust innebar detta en ökad användning av ordet i 

betydelsen av att beteckna det judiska folkmordet. I den ansedda amerikansk-judiska 

tidskriften Judaism Magazine år 1962 skrev Yad Vashems förre chefredaktör Eli Esh en 

artikel med titeln The Dignity of the Destroyed: Towards a Definition of the Period of the 

Holocaust, vilket var första gången i USA som ordet holocaust användes i en titel och med 

versal som en dominerande referens till det judiska folkmordet. Ordet Holocaust med versal 

förekom dessutom vid ett flertal tillfällen i artikeltexten. Observera att Eli Esh bara några år 

tidigare hade verkat för att det hebreiska ordet shoah i Israel skulle översättas till det engelska 

ordet holocaust.130 I en artikel skriven år 1963 i den amerikansk-judiska tidskriften Jewish 

Frontier av professorn i litteratur Marie Syrkin, publicerades artikeltiteln på tidskriftens 

 
126 Petrie (2000), s. 43–44. 
127 Petrie (2000), s. 44. 
128 Petrie (2000), s. 45. 
129 Petrie (2000), s. 60 not. 41. 
130 Petrie (2000), s. 45–46. 
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omslag; Miss Arendt Surveys the Holocaust, vilket var första gången i USA som ordet 

Holocaust med versal förekom som en del av en titel på ett omslag.131 Att ordet holocaust nu 

även började användas inom den akademiska världen i USA, som ett signifikativt begrepp, 

visar kursen The Literature of the Holocaust som Syrkin gav terminen år 1964/65 på Brandeis 

University, Massachusetts, USA.132  

 

Från mitten av 1960-talet sjönk användandet av ordet holocaust markant i syftet att beteckna 

ett kärnvapenkrig, för att i stället öka som kännetecknande ord och begrepp för det judiska 

folkmordet. En starkt bidragande orsak till att ordet holocaust i USA accepterades som 

begrepp var författaren och överlevanden Eli Wiesel, 1928–2016, vars självbiografiska bok 

Natten gavs ut år 1958. I boken berättar Wiesel om sina upplevelser som 

koncentrationslägerfånge i Auschwitz och Buchenwald. Wiesel publicerade ett stort antal 

artiklar och böcker om det judiska folkmordet.133 I en bokrecension år 1963 i The New York 

Times Book Review, skriver Wiesel;  

 

“The experience of the holocaust in Europe defies language, and leads to a mystique of 
silence, or to madness itself.”  

 
År 1967 vid Union of American Hebrew Congregations, säger Wiesel;  

 
“And God? Where was He during those dark years? The Holocaust has had a great impact 
on religion…”.134  
 

I slutet av 1960-talet ökade utgivningen av böcker i USA med ordet Holocaust i sina titlar. År 

1968 gav historikern Nora Levin ut sitt vetenskapliga verk med titeln The Holocaust, The 

Destruction of European Jewry 1933–1945, en titel som kombinerade Holocaust och 

destruction samt betonade The Holocaust som ett eget självständigt begrepp i sin huvudtitel. 

Såvitt känt är detta första gången som ordet och begreppet The Holocaust används som en 

huvudtitel till en bok, och att undertiteln förklarar innebörden av huvudtiteln. I Levins förord 

kan följande förklarande rader om sitt historiska verk läsas, från vilket citeras;  

 

 
131 Petrie (2000), s. 46. 
132 Petrie (2000), s. 46–47. 
133 Petrie (2000), s. 47–48. 
134 Petrie (2000), s. 48. 
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“In this attempt to broaden the dimensions of historical accounts of the Holocaust, I have 
drawn heavily on English sources from Yad Vashem (the official Holocaust archival authority 
in Jerusalem), frequently letting the documents speak for themselves.”135    
 

Acceptansen för ordet Holocaust som ett eget självständigt begrepp var därmed så långt 

gången att USA:s Library of Congress år 1968 inrättade en ny kategori sitt register, 

Holocaust, Jewish (1939–1945).136 

 

8.2.4. Effekterna av tv-serien Holocaust på begreppet Holocaust 

“Why is the series called “Holocaust”? Whoever chose the name must have been unaware of 
the implications. Holocaust, a tv-spectacle. Holocaust, a tv-drama. Holocaust, a work of 
semi-fact and semi-fiction. Isn’t this what so many morally deranged “scholars” have been 
claiming recently over the world? That the Holocaust was nothing else but an “invention”? 
NBC should have used the name in its subtitle, if at all.” Citat Eli Wiesel.137 
 
Visningen av tv-serien Holocaust i USA i april 1978 markerade en brytpunkt för den fortsatta 

betydelsen av ordet och begreppet Holocaust, och hur begreppet skulle komma att användas, 

tolkas och definieras. Brytpunkten begränsades inte bara till hur allmänhetens framtida bruk 

av begreppet skulle ske, utan även till hur det politiska och vetenskapliga bruket av begreppet 

Holocaust skulle se ut framöver. Som jag visat i mitt tidigare kapitel om Holocausts historiska 

bakgrund och användning före tv-serien Holocaust brukades begreppet då bara i en begränsad 

omfattning, ordet kunde tolkas med olika innebörd och stavningen skedde företrädesvis med 

inledande gemen i ordet, holocaust.138 Markeringen för användning av holocaust såsom 

samlande benämning på det judiska folkmordet, tillika versal stavning, Holocaust, för att 

markera ordets särställning som ett ord och begrepp, kan tillskrivas USA:s president Jimmy 

Carters, f.1924, initiativ till bildandet av The President’s Commission On The Holocaust. När 

presidenten först meddelade att kommissionen skulle bildas var det uttalade syftet och 

utgångspunkten för kommissionen att ta fram ett underlag och rekommendationer till ett 

officiellt minnesmärke i USA för de sex miljoner judar som mördats under Holocaust. 

Uttalandet som möttes med skarpa protester från både den amerikansk-polska och den 

amerikansk-ukrainska minoriteten, som krävde att även deras miljoner landsmän som mördats 

av nazisterna var offergrupper, och att även de skulle innefattas av ett nationellt minnesmärke. 

 
135 Levin, Nora, The Holocaust, The Destruction of European Jewry, New York, USA 1968, s. xiii. 
136 Petrie (2000), s. 48–49. 
137 Se “Trivializing the Holocaust, Semifact and Semifiction”, The New York Times, 16 april 1978. 
138 Tarant (2014), s. 192. 
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När kommissionen tillträdde den 1 november 1978 var det under Eli Wiesels 

ordförandeskap.139 Kommissionen presenterade sin rapport för presidenten den 27 september 

1979. I rapportens inledande presentation gör Wiesel en definitionsbeskrivning över vilka 

som bör innefattas av ordet och begreppet Holocaust, vilken här citeras. 

 

“Mr. President, the next question your Commission had to examine was whom are we to 
remember? It is vital that the American people come to understand the distinctive reality of 
the Holocaust: millions of innocent civilians were tragically killed by the Nazis. They must be 
remembered. However, there exists a moral imperative for special emphasis on the six million 
Jews. While not all victims were Jews, all Jews were victims, destined for annihilation solely 
because they were born Jewish. They were doomed not because of something they had done 
or proclaimed or acquired but because of who they were: sons and daughters of the Jewish 
people. As such they were sentenced to death collectively and individually as part of an 
official and "legal" plan unprecedented in the annals of history”. 140 
 
Att det enbart är den judiska offergruppen som skall innefattas av Holocaust enligt 

kommissionens betänkande framgår klart och tydligt. I avsnitt II, Guiding Principles, skriver 

kommissionen inledningsvis följande under rubriken The Uniqueness of the Holocaust, vilket 

här citeras. 

 
“The Holocaust was the systematic, bureaucratic extermination of six million Jews by the 
Nazis and their collaborators as a central act of state during the Second World War; as night 
descended, millions of other peoples were swept into this net of death. It was a crime unique 
in the annals of human history, different not only in the quantity of violence--the sheer 
numbers killed--but in its manner and purpose as a mass criminal enterprise organized by the 
state against defenseless civilian populations. The decision was to kill every Jew everywhere 
in Europe: the definition of Jew as target for death transcended all boundaries. There is 
evidence indicating that the Nazis intended ultimately to wipe out the Slavs and other peoples; 
had the war continued or had the Nazis triumphed, Jews might not have remained the final 
victims of Nazi genocide, but they were certainly its first.” 141 
 
 
President Carter hade dock tagit intryck av den kritik och de olika åsikter som tidigare 

framförts av andra offergruppers företrädare. Den 26 oktober 1979 utfärdade presidenten en 

Executive Order 12169 om inrättandet av ett råd, United States Memorial Council, med 

direktiv att arbeta för skapandet av ett nationellt minnesmärke i formen av ett blivande 

 
139 Tarant (2014), s. 192, och Dreisbach (2009), s. 91, och Petrie (2000), s. 49–50, och 
<https://www.ushmm.org/information/about-the-museum/presidents-commission>, (27/2 2022). 
140 <https://www.ushmm.org/m/pdfs/20050707-presidents-commission-holocaust.pdf>, s. 3, (28/2 2022). 
141 <https://www.ushmm.org/m/pdfs/20050707-presidents-commission-holocaust.pdf>, s. 3, (28/2 2022). 
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museum över Holocaust. I den första paragrafen i den exekutiva ordern fastslog presidenten 

definitionen och innebörden av hur ordet och begreppet Holocaust hädanefter skulle tolkas. 

 

“1-101. There is established a United States Holocaust Memorial Council. For the purpose of 
this Order, the "Holocaust" is the systematic and State-sponsored extermination of six million 
Jews and some five million other peoples by the Nazis and their collaborators during World 
War II.” 142 
 
Att Holocaust hade vidgats till att även innefatta andra offergrupper än den judiska, väckte 

protester inom den amerikansk-judiska minoriteten då man befarade att det judiska 

folkmordet skulle hamna i skymundan om andra offergrupper än den judiska skulle komma 

att omfattas av begreppet Holocaust. Den judiske historikern Yehuda Bauer, f.1926, menade 

att definitionen var omedvetet antisemitisk då judarna under kriget hade mördats utan någon 

särskild reaktion från USA:s sida.143 Direktivet om ett nationellt museum som minnesmärke 

förverkligades år 1993 då United States Holocaust Memorial Museum öppnade, ett museum 

som idag är världsledande inom förintelseforskningen.144 I museets förklarande definition om 

begreppet Holocaust och dess innebörd som ord, samt vilka offergrupper som skall omfattas 

av begreppet, står det dock följande rader idag år 2022 under rubriken What was the 

Holocaust? Vilket här citeras. 

 

“The Holocaust (1933–1945) was the systematic, state-sponsored persecution and murder of 
six million European Jews by the Nazi German regime and its allies and collaborators. The 
United States Holocaust Memorial Museum defines the years of the Holocaust as 1933–1945. 
 
The Holocaust specifically refers to the systematic, state-sponsored persecution and murder 
of six million Jews. However, there were also millions of other victims of Nazi persecution 
and murder.” 145 
 

8.2.5. Tv-serien Holocaust internationellt 

Tv-serien Holocausts publika framgång med påföljande massmediala samt politiska intresse 

resulterade i ett mycket stort intresse från utländska tv-kanaler. Israel och Storbritannien 

visade Holocaust hösten 1978. År 1979 visades tv-serien även i flertalet västeuropeiska 

 
142 <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12169-united-states-holocaust-memorial-
council>, (28/2 2022). 
143 Petrie (2000), s. 49–50. 
144 <https://www.ushmm.org/information/about-the-museum>, (28/2 2022). 
145 <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/introduction-to-the-holocaust>, (28/2 2022). 
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länder. En livaktig debatt fördes om tv-serien alls skulle visas.146 Vid visningen i 

Västtyskland i januari 1979 hade beslutet om visning av tv-serien debatterats på 

regeringsnivå. Vid visningen sågs Holocaust: Die Geschichte der Familie Weiss av cirka 20 

miljoner västtyskare vilket motsvarade cirka hälften av Västtysklands vuxna befolkning. 

Varje avsnitt följdes av en diskussionspanel med historiker som fick svara på telefonfrågor 

från upprörda tittare.147 Gensvaret från den västtyska allmänheten var så enormt att det även 

kom att påverka kommande regeringsbeslut rörande preskriptionstiden för nazityska 

krigsförbrytare.148 Ordet Holocaust var en nyhet för den västtyska allmänheten. Tidigare 

uttryck före serien om det judiska folkmordet bar ofta spår av olika nazityska begrepp som 

levt kvar i det västtyska språkbruket sedan andra världskriget, termer såsom vernichtung der 

Juden eller endlösung eller verfolgung der Juden. Efter tv-serien blev ordet Holocaust ett 

synonymt ord och begrepp för att beteckna det judiska folkmordet i Västtyskland. Särskilt då 

Gesellschaft für deutsche Sprache utsåg ordet och begreppet Holocaust till årets västtyska ord 

år 1979.149 Av de västeuropeiska länder som visade tv-serien Holocaust under åren 1978–

1979 var det bara Sverige, Förintelsen, och Finland, Polttouhrit, som hade en egen avvikande 

titel på tv-serien. Gällande Finland så betyder Polttouhrit ungefär offer för mordbrand, dock 

använder Finland ordet Holokausti som nationellt begrepp för det judiska folkmordet. Här 

följer ett urval på olika västeuropeiska länders titlar på tv-serien.150 

 

• Storbritannien – Holocaust  

• Frankrike – Holocauste  

• Västtyskland – Holocaust: Die Geschichte der Familie Weiss  

• Danmark – Holocaust  

• Italien – Olocausto  

• Spanien – Holocausto  

• Portugal – Holocausto  

• Norge – Holocaust  

• Finland – Polttouhrit 

 
146 Se ”TV-serien som inte lämnar någon oberörd: Förintelsen av sex miljoner judar”, Röster i radio-TV, 1979, nr 
11, s. 11, och <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1978/09/13/israelis-relive-the-holocausts-
horror/503f6f96-2e5e-489b-996a-fb2926aae179/>, (2/3 2022). 
147 Karlsson & Zander (2003), s. 277, och <https://www.imdb.com/title/tt0077025/releaseinfo?ref_=tt_dt_rdat>, 
(3/3 2022). 
148 Dreisbach (2009), s. 92. 
149 Tarant (2014), s. 192, och <https://gfds.de>, (3/3 2022). 
150 <https://www.imdb.com/title/tt0077025/releaseinfo?ref_=tt_dt_rdat>, (3/3 2022). 
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Majoriteten av länderna använde tv-seriens originaltitel Holocaust när den visades i 

respektive hemland, dock med vissa översättningsvarianter. Efter visningen övergick tv-

seriens titel i de flesta länder till att framöver bli det nya och samlande ordet och begreppet 

för det judiska folkmordet. Numera använder dock vissa länder även den hebreiska termen 

Shoah jämte Holocaust, däribland Frankrike och Italien.151  

 

8.2.6. Det judiska narrativet i tv-serien Holocaust 

Det är ett övervägande judiskt narrativ med ett dominerande fokus på den judiska 

offergruppen som visas i tv-serien Holocaust. Ett narrativ som i efterhand har kritiserats för 

att vara alltför uppenbart och medvetet kopplat till staten Israels då pågående konflikter med 

olika arabiska grupperingar i landet och utanför.152 Under 1970-talet hade Israel genomlidit 

Münchenmassakern år 1972, Yom Kippur kriget år 1973, flertalet blodiga attentat i Israel, 

Operation Entebbe år 1976, invasionen i södra Libanon år 1978 samt flertalet blodiga attentat 

riktade mot civilbefolkningen i Israel.153 Tv-serien kritiserades för att vara alltför sionistisk 

och pro-israelisk i olika avsnitt. Historiker har påtalat att tv-serien hade premiär en vecka före 

en av de viktigaste judiska högtiderna, pesach, en helg som vid detta tillfälle även markerade 

35-årsminnet av det judiska upproret i Warszawas getto år 1943. Just skildringen av upproret 

är en central del i tv-seriens handling med scener då den judiska motståndsrörelsen under 

striderna hänger ut den sionistiska flaggan från år 1897, den flagga som sedermera blev staten 

Israels flagga år 1948. Motivet bakom denna scen sades vara att den underhand skulle 

motivera unga israeler att slåss för sitt land.154 I en israelisk kontext är just det judiska 

upproret i Warszawa av yttersta vikt och betydelse, eftersom upproret symboliskt markerar 

att det var då som judarna valde att göra uppror och motstånd mot de nazityska styrkorna. Det 

judiska upproret i Warszawas getto tog sin början den 19 april 1943, numera enligt beslut 

sedan år 1951 av Knesset i Israel den nationella och officiella judiska minnesdagen över 

Holocausts judiska offer, Yom Hazikaron laShoah ve-laG'vurah ungefär översatt från 

hebreiska till Holocaust och heroismens minnesdag, vilken infaller den 27.e dagen i månaden 

Nisan då pesach firas. I den gregorianska kalendern är detta jämförbart med tidsperioden 

 
151 Gordon (2015), s. 3–5, 7. 
152 Karlsson & Zander (2003), s. 273. 
153 <https://www.britannica.com/event/Arab-Israeli-wars>, och <https://www.britannica.com/event/Entebbe-
raid>, (17/2 2022), och Dreisbach (2009), s. 78. 
154 <https://www.britannica.com/topic/flag-of-Israel>, (17/2 2022), och Karlsson & Zander (2003), s. 273. 
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kring påsken mars/april. I Israel och utanför landet benämns dagen i dagligt tal på hebreiska 

som Yom HaShoah.155 

 

8.3. Skandinaviska Institutet för Judisk Utbildning och Kultur och Förintelsen 

I samband med min undersökning av dagstidningars artiklar publicerade i samband med 

visningen av tv-serien Förintelsen våren 1979, noterades att tidningarna skrev upprepade 

gånger om ett institut i Lund, kallat Skandinaviska Institutet för Judisk utbildning och Kultur. 

Jag hade inte hört talas om verksamheten tidigare, men det var uppenbart att en stor påverkan 

på ordet och begreppet Förintelsen och dess användning i Sverige hade skett genom 

verksamheten. Jag har intervjuat de som arbetade på institutet och återkommer till deras 

arbete i kapitel 10.1.7. Det är av vikt att en bakgrund till institutets uppkomst och syfte 

redovisas inför min undersökning, varvid institutets historia redogörs enligt följande.156 

 

År 1975 inledes en blygsam informationsverksamhet i Lund som sedermera skulle komma 

visa sig få en avgörande betydelse för etableringsprocessen av det nya ordet och begreppet 

Förintelsen i Sverige efter visningen av tv-serien i mars 1979. Verksamheten hade i början 

den engelska benämningen Resource Center for Jewish Education and Culture in 

Scandinavia, startad av grundarna Jaff Schatz och Henryk Rozenberg, med starkt stöd av den 

dåvarande vice-ordföranden i Judiska Församlingen i Malmö samt svenska avdelningen av 

B`nei Brith Ewerth Rubenowitz. För att kunna igångsätta verksamheten hade Schatz några år 

tidigare genom stipendium fått en ettårig utbildning i Israel, One Year Programme for 

European Jewish Community Center Directors, där deltagarna hade förbundit sig att efter 

utbildningen starta upp och arbeta med informationsverksamhet om judisk kultur under två 

år. När Schatz kom tillbaka till Sverige år 1974 började han således att arbeta på den Judiska 

församlingen i Malmö. Han ville vidareutveckla verksamheten och kontaktade Anti-

Defamation League, ADL, i USA, en internationell organisation som syftar till att motverka 

antisemitism och diskriminering av det judiska folket. ADL:s verksamhet inspirerade Schatz 

att starta upp den nya informationsverksamheten i Lund år 1975 med finansiering från till att 

börja med, svenska avdelningen av B’nai B’rith, en internationell-judisk organisation som 

internationellt stöttar samhälle, välfärd, motverkar antisemitism och tillvaratar judiska 

 
155 <https://www.yadvashem.org/yv/en/remembrance-day/overview.asp>, och 
<https://www.yadvashem.ca/national-yom-hashoah-ceremony>, (17/2 2022). 
156 Intervju genomförd den 3 februari 2022 med Jaff Schatz och Henryk Rozenberg, ansvariga för det numera 
avvecklade Institutet för Judisk kultur, 1975–2002. Digital inspelning förvaras hos uppsatsförfattaren. 
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intressen, och senare det Judiska Centralrådet i Sverige, en takorganisation som består av de 

tre stora judiska församlingarna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet med den nya 

verksamheten var i första hand att informera om och stärka judisk kultur i Sverige för att på 

så vis kunna motverka antisemitism, samt fungera som en verksamhetskonsult för judisk 

kultur, stödja kultur- och föreningsverksamhet hos judiska föreningar genom informations- 

och utbildningsaktiviteter i Skandinavien. Verksamheten skiftade år 1977 namn till Centrum 

för Judisk Utbildning och Kultur i Skandinavien (hädanefter förkortad till Centrum), och kom 

framför allt att bli en nationell stöd- och informationsinstitution åt skolor, universitet, 

bildningsförbund, föreningar och en intresserad allmänhet som ville veta mer om judisk 

kultur. Schatz och Rozenberg arbetade deltid med Centrum vid sidan av sina ordinarie 

heltidsarbeten. 

 

En viktig del av Centrums verksamhet var att informera om det judiska folkmordet under 

andra världskriget. Centrums första stora informationsinsats skedde år 1977 då Centrum gav 

ut en informationsskrift på 77 sidor med titeln DEN STORA MASSAKERN, Hur de 

europeiska judarna förintades 1933–45.157 Utgivningen skedde i samarbete med Yad 

Vashem i Israel som tidigare hade gett ut informationsskriften på engelska år 1975 med titeln 

THE HOLOCAUST.158 Att notera är att den svenska översättaren Mikael Katz hade valt att 

översätta den engelska titeln, tillika ordet och begreppet The Holocaust till den svenska titeln; 

Den Stora Massakern. Översättningen anspelade därmed på den betydelse som ordet och 

begreppet hade börjat att få under 1800-talet i Storbritannien, i betydelsen av att känneteckna 

en massaker och, eller, en stor förlust av liv.159  

 

8.4. Sveriges Televisions ställning under 1970-talet 

Tv-serien Förintelsen visades av Sveriges television, SVT, vid två tillfällen, år 1979 

respektive år 1982. Det är för min kommande undersökning och analys viktigt att redogöra 

för SVT:s unika ställning som visningsmedia under 1970- och 80-talet, för att få besvarat hur 

och varför tv-serien Förintelsen kunde få en sådan exceptionell genomslagskraft, inte bara 

vid första visningstillfället, utan även vid reprisvisningen. Därav redovisas SVT:s 

monopolställning under den aktuella tidsperioden enligt följande. 

 

 
157 Yad Vashem, Den Stora Massakern, Hur de europeiska judarna förintades 1933–45, Stockholm 1977. 
158 Yad Vashem, The Holocaust, Jerusalem, Israel 1975. 
159 Tarant (2014), s. 185. 
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Det fanns enbart två tv-kanaler i Sverige vid denna tidpunkt, TV1 och TV2. 

Monopolställningen gav Sveriges Television AB, SVT, en exklusiv möjlighet att styra vad 

som skulle visas och vad som ansågs lämpligt att visa för den svenska allmänheten. Tiden 

under 1970- och in till mitten av 1980-talet brukar betecknas som monopoltiden då kritiker 

menade att televisionen stod under statens dominerande inflytande genom dess ensamma 

bestämmanderoll, och övervakades av det politiska systemet genom representation i SVT:s 

styrelser och den statliga budgettilldelningen.160 Verksamheten hos SVT kontrollerades från 

statens sida genom ett regelverk som ställde krav på opartiskhet, objektivitet, saklighet och 

självständighet, och att tv-sändningarna gentemot allmänheten skulle förmedla olika 

värderingar och främja kulturell samt moralisk fostran.161 Detta innebar att SVT därmed hade 

en exklusiv och ohotad ställning som den enda leverantören av folkbildning, 

samhällsinformation, kultur och underhållning åt den svenska allmänheten.162 Det bör även 

noteras att enligt Sveriges Radios Mediebarometern för år 1979 tittade 76% av befolkningen, 

ålder mellan 9–79 år, på SVT en genomsnittlig dag, och i genomsnitt ägnades det individuellt 

109 minuter om dagen åt tv-tittande.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 Hultén, Olof, Public service och den mediepolitiska utvecklingen i Norden, s. 10–11, ur Hultén, Olof, 
Søndergaard, Henrik & Carlsson, Ulla (red.), Nordisk forskning om Public Service, Radio och TV i allmänhetens 
tjänst, Göteborg 1996. 
161 Edin, Anna och Widestedt, Kristina, Publik sökes, Svar till ”Allt för alla – hela tiden”, En studie av SVT:s 
public service-uppdrag, Stockholm 2002, s. 14. 
162 Furhammar, Leif, Sex, såpor och svenska krusbär: Television i konkurrens, Stockholm 2006, s. 20. 
163 Hallberg, Karin, Publikåret 1978/79, SR publik- och programforskning, Stockholm 1980, s. 1–3, tabeller. 
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9. UNDERSÖKNING OCH ANALYS 

Syftet med mitt arbete är såsom tidigare redovisats att studera orden, och begreppet, 

Holocaust och Förintelsen, ur ett begreppshistoriskt perspektiv. För att genomföra min 

undersökning inom detta avsnitt tillämpar jag det transnationella begreppshistoriska 

perspektivet från dels den onomasiologiska analysmetoden, dels från det lexikala semantiska 

perspektivet med tillämpning av den semasiologiska analysmetoden.  

 

9.1. Transnationell överföring av begreppet Holocaust, från USA till Sverige 

Avsnitt 10.1. redovisar min undersökning av den transnationella begreppsöverföringen 

avseende begreppet Holocaust från USA till Sverige, med den därpå följande 

etableringsprocessen av begreppet i svenskt språkbruk, under benämningen Förintelsen. 

 

9.1.1. Den amerikanska tv-serien Holocaust år 1978 

“I am appalled by the thought that one day the Holocaust will be measured and judged in 
part by the NBC TV production bearing its name.” Citat Eli Wiesel.164 
 

Uppkomsten till tv-serien Holocaust i USA kopplas till de två tidigare tv-seriesuccéerna för 

det amerikanska tv-bolaget ABC; tv-serien De fattiga och de rika som visades år 1976 och 

tv-serien Rötter som visades år 1977. De båda tv-serierna rönte internationell framgång och 

Rötter räknas än idag som den största tittarsuccén och en av de mest sedda tv-serierna 

någonsin i USA:s tv-historia.165 För att följa efter det lyckade tv-serie konceptet anlitade 

därför konkurrenten, tv-bolaget NBC, den amerikansk-judiske producenten Herbert Brodkin, 

1912–1990, chef samt delägare till tv-produktionsbolaget Titus Productions tillsammans med 

den amerikansk-judiske producenten Robert Berger, f.1934, sedermera medproducent till tv-

serien Holocaust. Brodkin presenterade ett förslag för NBC om att göra tv-dramatik av det 

judiska folkmordet under andra världskriget, en idé som accepterades av NBC med 

överenskommelsen att Brodkin skulle producera en liknande tv-serie som Rötter, och att tv-

serien skulle kunna sändas i fyra tvåtimmarsavsnitt under fyra kvällar i rad. Brodkin 

kontaktade novell- och tv-manusförfattaren producenten Gerald Green, 1922–2006, även han 

av amerikansk-judisk härkomst, för att skriva tv-serien, med direktivet att det skulle vara ett 

 
164 Se “Trivializing the Holocaust, Semifact and Semifiction”, The New York Times, 16 april 1978. 
165 Se ”TV-serien som inte lämnar någon oberörd: Förintelsen av sex miljoner judar”, Röster i radio-TV, 1979, 
nr 11, s. 10, IKS. 
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drama och inte en dokumentär. Inför skrivandet av manuset läste Green in sig på flertalet 

vetenskapliga litterära verk om Holocaust, däribland Raul Hilbergs The Destruction of the 

European Jews. Därtill intervjuade han överlevande från Holocaust liksom företrädare för 

olika judiska grupper. Greens historiska kunskaper om Holocaust ansågs därmed så 

omfattande att det inte behövdes konsulteras en historiker inför tv-serien. I tv-serien är det 

tydligt att Green influerats av den litteratur han läst, då alla de för Holocaust signifikativa 

händelserna finns med, såsom Kristallnatten, Wannseekonferensen, de passiva judarna som 

mördades utan motstånd, brinnande synagogor, den sionistiska motståndsrörelsens framväxt 

och Warszawa-gettots uppror, Einsatzgruppernas mördande, förintelseläger, gaskammarna 

och Zyklon B. För produktionen av tv-serien anlitades regissören Marvin J. Chomsky, f.1929, 

även han av judisk härkomst, med erfarenhet som avsnittsregissör av Rötter, Star Trek och 

Columbo. Inför produktionen var det bestämt att klassiskt nazistiska stereotyper skulle 

undvikas och att historietyngda faktainblandningar skulle hållas till ett minimum. Målet var 

att tittarna skulle leva sig in i mänskliga karaktärer av kött och blod. Därför knyter tv-serien 

an till tre fiktiva familjers öden före och under andra världskriget; Den tysk-judiska 

medelklassfamiljen Weiss från Berlin, den romersk-katolska tyska familjen Helms vars dotter 

gifts in i den judiska familjen, den nazityska familjen Dorf med mannen Erik som gör en 

framgångsrik karriär inom SS som en av de aktiva förövarna till Förintelsen.166 

Manusförfattaren Greens fiktiva familjekaraktärer fick i efterhand en viss kritik för att vara 

alltför orealistiska i förhållande till Förintelsens historiska skeenden. Den kände 

Holocaustöverlevaren och amerikansk-judiske författaren Eli Wiesel, 1928–2016, skrev 

följande ironiska rader i The New York Times efter premiären: ”Members of the fictional 

Weiss family experience the Kristallnacht, euthanasia, Warsaw, Buchenwald, Theresienstadt, 

Babi-Yar, Sobibor and Auschwitz… Whatever happened anywhere, happened to this family. 

And more so.”.167 När det gäller Greens fiktiva tysk-judiska familj Weiss så var syftet här att 

historiskt visa på den lyckade judiska assimilering som fanns in i det tyska samhället före det 

nazistiska maktövertagandet år 1933, med judar som identifierade sig själva i första hand som 

tyskar. Manusförfattaren Green ville med denna koppling visa på att både amerikansk-judiska 

och icke-judiska amerikaner därmed själva kunde identifiera sig med den helt vanliga 

familjen Weiss, för att på så vis nå ut till en bredare amerikansk publik.168   

 
166 Se ”TV-serien som inte lämnar någon oberörd: Förintelsen av sex miljoner judar”, Röster i radio-TV, 1979, 
nr 11, s. 10–11, IKS. 
167 Se “Trivializing the Holocaust, Semifact and Semifiction”, The New York Times, 16 april 1978. 
168 Karlsson & Zander (2003), s. 275. 
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9.1.2. Effekterna av tv-serien Holocaust i USA  

“The case against Holocaust is not that it is bad soap opera, but worse – much worse – that 
it is very good soap opera.” Citat Dennis Potter.169 
 
Tv-serien Holocaust kan bäst beskrivas såsom en katalysator för det som inträffade efter 

sändningen i USA som ägde rum mellan den 16–19 april 1978. Serien vann tv-tittarnas 

gillande. De fyra avsnitten sågs av cirka 120 miljoner människor.170 Den vann en mängd 

prestigefyllda priser och tv-världens motsvarighet till filmvärldens Oscars; Åtta Emmy 

Awards, däribland för bästa manus till Gerald Green, bästa kvinnliga huvudroll till Meryl 

Streep, bästa manliga huvudroll till Michael Moriarty och för bästa filmserie.171 Den svenska 

tv-tidningen Röster i radio-TV skrev inför visningen i Sverige följande rader om hur tv-serien 

tidigare hade emottagits i USA. 

 

”I veckor efteråt fylldes tidningarna av spaltkilometrar av recensioner, uppföljningar. 
Insändare som i glödande ordalag prisade eller fördömde serien. Demonstrationer och 
motdemonstrationer (för och emot serien, judarna och nazismen) förekom i en rad 
amerikanska städer.” 172 
 

Tv-serien fick utstå hård kritik från tv-kritiker och från olika judisk-amerikanska 

grupperingar samt enskilda företrädare. Kritikerna ansåg särskilt att tv-serien trivialiserade 

Holocaust genom att den visades i ett tv-format, och att tv-bolaget NBC hade 

kommersialiserat en tragedi genom att tv-seriens avsnitt avbröts av tv-reklam. Eli Wiesel som 

här tidigare citerats skrev i samma artikel även följande dräpande rader vilka här citeras.  

 

” Untrue, offensive, cheap: as a TV production, the film an insult to those who perished and 
to those who survived. Spite of its name, this “docu-drama” is not about what some of us 
remember as the Holocaust.”173  
 

Kritiken från det amerikansk-judiska hållet resulterade dock i ett konkret initiativ från 

överlevande som ville att deras minnen skulle bevaras som en motvikt till den upplevda 

trivialiseringen av Holocaust i tv-serien. På ansedda Yale University skapades år 1979 The 

 
169 Se ”The Final Insult – Dennis Potter”, Encounter, Storbritannien 1978:6, s. 17. 
170 Nilsson (1980), s. 2. 
171 <https://www.imdb.com/title/tt0077025/awards>, (23/2 2022). 
172 Se ”TV-serien som inte lämnar någon oberörd: Förintelsen av sex miljoner judar”, Röster i radio-TV, 1979, 
nr 11, s. 11, IKS. 
173 Se “Trivializing the Holocaust, Semifact and Semifiction”, The New York Times, 16 april 1978. 
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Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies med syfte att dokumentera de 

överlevandes vittnesmål från Holocaust på film.174 Idag innehåller arkivet över 4 400 

inspelade vittnesmål.175 

 

9.1.3. Boken Holocaust och boken Förintelsen år 1978 

Gerald Green som skrev tv-serien Holocaust gav samma år även ut sitt manus omarbetat till 

en skönlitterär roman på det amerikanska förlaget Bantam Books, med samma titel som tv-

serien. Vid produktionen av tv-serien var det från början bestämt att Green även skulle ta 

fram en romanversion som skulle kunna ges ut som pocketbok i samband med att tv-serien 

började visas. Romanen blev en bestseller i USA och gavs även ut internationellt i flera 

länder, före det att tv-serien visades utomlands. I Sverige gavs den engelskspråkiga 

pocketboken ut av Bonniers Förlag strax efter det att tv-serien visats i USA i april 1978. 

Green hade utifrån tv-manuset förändrat upplägget till att romanen parallellt utgick från både 

den fiktive tysk-judiske familjemedlemmen Rudi Weiss som huvudperson och berättare i 

romanen, och att läsaren även fick följa den fiktive nazityska SS-officeren Erik Dorfs 

dagbok.176  

 

Den 12 maj 1978 köper Bonniers Förlag den svenska bokrättigheten till Greens roman genom 

den danske förläggaragenten A/S Bookman i Köpenhamn. Kostnaden uppgår till 10 000 

dollar, med fördelning om 9000 dollar till Bantam Books respektive 1000 dollar till 

agenten.177 Den 25 september 1978 upprättas ett beslutsdokument på Bonniers Förlag av 

förlagsredaktören, tillika översättaren, Staffan Andræ tillsammans med den ansvarige 

förläggaren Karl Otto Bonnier, f.1943. Det förtryckta dokumentet, benämnt PM om antagen 

titel, Konfidentiellt anger i rutan för Bokens titel följande: Förintelsen (Holocaust), beräknad 

utgivning hösten 1978. Därefter följer en sammanfattning av romanens handling, vilken 

inleds med följande rad; Förintelsen är romanen om den största förbrytelsen i 

mänsklighetens historia – nazisternas mord på mer än fem miljoner judar.178 Angivandet av 

romanens svenska huvudtitel Förintelsen tillsammans med originaltiteln Holocaust, inom 

parentes som en undertitel, är bevisligen den första dokumenterade användningen i Sverige 

 
174 Dreisbach (2009), s. 88. 
175 <https://fortunoff.library.yale.edu>, (23/2 2022). 
176 Romedahl (1979), s. 2, 5. 
177 Albert Bonniers Förlag, Allmän, 1978-A–D, E 1 b:847, Arkivet, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm. 
178 Albert Bonniers Förlag, Sagor, 1977–1979, B 5 e:12, Arkivet, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm. 
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av ordet Förintelsen som en självständig titel, med stor initialversal, såsom ett ord och 

begrepp för det judiska folkmordet. Det är därmed också i Bonniers Förlags tolkning en 

direkt översättning från det anglo-amerikanska ordet och begreppet Holocaust till det svenska 

Förintelsen. Vid mobilmeddelandeväxling och telefonsamtal med tidigare styrelseordförande 

för Bonniers Förlag, Karl Otto Bonnier, den 22 april 2022 berättar Bonnier följande. Staffan 

Andræ benämnde med högsta sannolikhet romanens svenska titel såsom Förintelsen då han 

troligen ansåg att den amerikanska titeln Holocaust inte skulle fungera för en svensk 

utgivning. Enligt Bonnier är det därmed Andræ som förtjänar att äras för att ha myntat ordet 

och begreppet Förintelsen i Sverige. Bonniers Förlag har genom förlagsverksamheten 

introducerat samt gett spridning åt ordet och begreppet Förintelsen i Sverige genom 

utgivningen av Greens roman Förintelsen.179  

 

Romanen översatts under hösten från engelska till svenska av Staffan Andræ under hans 

pseudonym Staffan Torsson.180 Att förintelsen skall tolkas som ett ord med en 

begreppsinnebörd framkommer även i romanens inledning. I den svenska översättningen på 

den första inledande sidan i kapitlet prolog skriver romanens fiktiva huvudperson Rudi Weiss 

om att ordet förintelsen är ett begrepp för det judiska folkmordet, från vilket följande rader 

citeras: … hela min familj dog i vad man nu kallar den stora förintelsen, ett annat namn för 

massmord.181 Samma rader återfinns i den amerikanska originalutgåvan enligt följande citat: 

”… and all of my family died in what is now called the holocaust. A fancy name for mass 

murder.”182 Att observera är att på bokomslagets titels skrivs ordet Förintelsen med stor 

initialversal F, följt av ordet och begreppet HOLOCAUST undertill med stora versaler inom 

citationstecken. Inne i boken återges ordet och begreppet förintelsen med gemen stavning, så 

även i den engelskspråkiga utgåvan gällande ordet och begreppet holocaust.  

 

För att förstå hur ordet förintelsen sedermera blev det svenska ordet och begreppet 

Förintelsen är det av vikt att även närmare studera Greens översättare Staffan Andræ, 1916–

1996.183  Vid översättningen av Greens bok Holocaust valde Andræ att översätta romanen 

under sin pseudonym Staffan Torsson. Varför han valde det berodde på att … han fann boken 

 
179 Uppsatsförfattarens mobilmeddelandeväxling med Karl Otto Bonnier den 22 april 2022. 
180  <https://litteraturbanken.se/översättarlexikon/listor/avoversattare/Staffan_Andræ/original/Engelska>, (5/3 
2022), och <https://litteraturbanken.se/översättarlexikon/artiklar/Staffan_Andræ>, (5/3 2022). 
181 Green, Gerald, Förintelsen ”Holocaust”, Stockholm 1978, s. 7. 
182 Green, Gerald, Holocaust, A novel of survival and triumph, New York 1978, s. 1. 
183 <https://litteraturbanken.se/översättarlexikon/artiklar/Staffan_Andræ>, (21/3 2022). 
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ifråga undermålig vad gäller litterär kvalitet. Vid sådana tillfällen valde Andræ att inte 

använda sitt eget namn utan satte i stället ut sin pseudonym Staffan Torsson som romanens 

översättare.184 Vid översättningen av Greens roman hade Andræ arbetat för Bonniers Förlag 

sedan år 1942, och var vid tidpunkten även förlagsredaktör, chef för 

översättningsavdelningen och litterär rådgivare åt förlaget sedan år 1954. Varför Andræ valde 

att sätta just ordet Förintelsen som titel till den svenska utgåvan av Greens bok, går bara att 

spekulera i. En spekulation är att den amerikanska originaltiteln på Greens roman, Holocaust, 

var ett ord med en stark anglo-amerikansk anknytning och betydelse, vilket generellt inte 

gillades av den då tongivande Svenska språknämnden och dess språkvårdare, inkluderat 

Svenska Översättarförbundet, som rekommenderade att man skulle skriva på svenska och inte 

i onödan använda sig av främmande utländska ord. Förekomsten av främmande ord i det 

svenska språket från det anglo-amerikanska språket ökade efter det andra världskriget. En 

viktig aspekt som också spelade in var av kulturpolitisk art, då politiska företrädare och 

språkvårdare ansåg användningen av anglo-amerikanska låneord som en kapitulation 

gentemot den anglo-amerikanska kulturen, resulterande i likriktning i bruket av främmande 

ord.185 Här bör uppmärksammas att Andræ var god vän och kollega med översättaren Claës 

Gripenberg, som översatte Raul Hilbergs verk Hur De Europeiska Judarna Förintades. Det 

är inte klarlagt om Andræ påverkats av Gripenbergs omfattande användning av ordet 

förintelse i samband med det judiska folkmordet vid titelgivning av romanen med den 

svenska titeln Förintelsen. 

  

Ordet Förintelsen som ett ord och begrepp för det judiska folkmordet under det andra 

världskriget introducerades första gången för den svenska allmänheten när Bonniers Förlags 

svenska utgåva av Greens roman utkom som inbunden bok, med titeln Förintelsen 

”HOLOCAUST”, i handeln den 15 december 1978.186 Romanen gick dessförinnan att 

förbeställa redan från november månad för de som var medlemmar i bokklubben Månadens 

Bok, Sveriges största bokklubb med cirka 215 000 medlemmar.187 I deras medlemstidning 

Månadens BokNytt som utkom i november 1978 lanserades månadens boknyheter för januari 

1979, med möjlighet att själv förbeställa utvalda böcker senast den 4 december 1978.188 I den 

 
184 Uppsatsförfattarens mailkorrespondens med Staffan Andræs dotter Hélène Andræ, den 21 mars 2022. 
185 Teleman, Ulf, Tradis och funkis, Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800, Lund 2013, s. 183–184, 227, 
och Lindgren, Birgitta (red.), Nämnd inte glömd, Historik över Nämnden för språkvård och Svenska 
språknämnden 1944–2007, Falun 2007, s. 188. 
186 Månadens Bok, Månadens BokNytt, januari 1979, Örebro 1978, s. 15. 
187 <https://www.manadensbok.se/kundservice/om-bokklubben/>, (5/3 2022), och Romedahl (1979), s. 14. 
188 Månadens Bok (1978). 
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aktuella utgåvan var månadens bok Kvinnorummet av Marilyn French, medan Greens roman 

Förintelsen ”HOLOCAUST” var en av månadens tre alternativböcker. Greens roman 

presenterades med ett helt uppslag i medlemstidningen där större delen av vänstersidan 

upptas av en rekommendationstext skriven av Folkpartiets tidigare partiledare Per Ahlmark, 

1939–2018, som uppmanar läsarna att köpa romanen. Ahlmark presenteras i slutet av 

skrivelsen som ordförande för Svenska Filminstitutets styrelse.189 Han var starkt engagerad 

för Israels sak såsom ordförande för Samfundet Sverige-Israel och judarnas rättigheter i 

Sverige samt mot antisemitism.190 Ahlmark inleder sin rekommendationstext med följande 

mening: I ”Förintelsen” får vi följa hur nazisterna planlade och genomförde morden på sex 

miljoner judar.191 Att observera är att ordet ”Förintelsen” anges inom citationstecken 

eftersom det är ett ord som har fått en ny innebörd och därmed blivit ett nytt begrepp inom 

det svenska språkbruket, vilket sker cirka tre månader före det att tv-serien Förintelsen skall 

visas i svensk tv i början av mars 1979. Vidare bör det noteras att i medlemstidningens 

presentation av Greens roman saluförs den nya tv-serien ”Förintelsen”, med titeln angiven 

inom citationstecken, och att den kommer visas i svensk tv under början av år 1979, från 

vilket följande rader citeras. 

 

” ”Förintelsen” kommer i svensk tv i februari 1979. Den kommer att sändas i fyra avsnitt 
och blir med all sannolikhet både omtalad och omdebatterad. När den i våras sändes i 
amerikansk tv fick den tittarsiffror som sägs överträffa allt annat i amerikansk tv-historia. 
”Förintelsen” är en roman, men den är i varje detalj grundad på fakta som avslöjats 
alltsedan Nürnbergrättegången.”192 
 

Bokomslaget formgavs av konstnären Jan Biberg, f.1938, med texten Förintelsen överst i 

dominerande storlek med svart fet text, undertill står i mindre storlek texten och originaltiteln 

”HOLOCAUST” i versaler med svart fet text. Båda titlarna ligger ovanför en underliggande 

bild på den judiska davidsstjärnan, vilket tydligt och kraftigt förstärker romanens judiska 

narrativ och dess direkta koppling till ordet och begreppet Holocaust och det synonyma nya 

svenska ordet och begreppet Förintelsen.193 Även i Sverige blev romanen en bestseller och 

trycktes av Bonniers Förlag i tre utgåvor åren 1978, 1979 och 1980.194 Från litteraturkritiker 

 
189 Månadens Bok (1978), s. 14. 
190 <https://www.expressen.se/nyheter/ahlmark-ideologen-som-vackte-kanslor/>, (6/3 2022). 
191 Månadens bok (1978), s. 14. 
192 Månadens Bok (1978), s. 14. 
193 Månadens bok (1978), s. 14–15. 
194 <https://litteraturbanken.se/översättarlexikon/listor/avoversattare/Staffan_Andræ/original/Engelska>, (5/3 
2022. 
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fick dock romanen inte ett lika positivt mottagande som från Per Ahlmark. Kritikern Ralf 

Norrman på den finlandssvenska kulturtidskriften Horisont skrev en dräpande recension från 

vilka följande citat är värt att återges.  

 

”… den här boken är 314 sidor smörja som det inte lönar sig att ödsla tid på att läsa. Boken 
är konstnärligt svag, och filosofiskt fullkomligt vämjelig. Handlingen är full med klichéer, 
osannolika sammanträffanden, stereotypa gestalter, vulgära missuppfattningar och billiga 
effekter.” 195 
 
Trots litteraturkritikernas svala mottagande så placerade sig Gerald Greens roman Förintelsen 
på nionde plats över mest sålda böcker i Sverige år 1979.196 
 

9.1.4. Inför den svenska visningen av tv-serien Förintelsen  

Tv-serien Holocaust visades för utländska inköpare på tv-mässan i Cannes i april 1978. 

TV2:s inköpsansvarige, producenten Göran Sellgren, 1942–2012, på TV2:s Nöjesredaktion, 

fastnade direkt för tv-serien. Sellgren berättade sedermera i samband med en intervju att det 

var den viktigaste film han varit med om att köpa in, och att han vid visningen i Cannes 

…aldrig blivit så gripen och känslomässigt engagerad av något jag sett på film. Tårarna 

rann på kinderna.197 Sellgren inledde sommaren 1978 avtalsförhandlingar med den 

amerikanska tv-distributören Worldvision Enterprises Inc. om inköp och visningslicens för 

Sverige. Att köpa in tv-serien från rättighetsinnehavarna i USA var det minsta problemet för 

Sellgren, då flertalet länder i Europa också samtidigt förhandlade med distributören om att få 

köpa in tv-serien. Sellgrens problem var inom den egna organisationen, kanalledningen på 

TV2, där alla inte var lika övertygade om tv-seriens värde och seriositet inför en visning 

gentemot den svenska allmänheten. De interna stridigheterna framkom senare i massmedia i 

samband med tv-premiären i mars 1979, då det skrevs stora uppslagna artiklar om vad som 

föregått beslutet om tv-seriens visning. Artiklarna förekom i Sveriges Radios egen 

programtidning Röster i radio-TV och i de svenska dagstidningarna, med intervjuer och 

redogörelser om de som varit för eller emot visningen.198 Vid sidan av sitt arbete på TV2 var 

även Sellgren behjälplig med arbetet bakom utgivningen av Greens roman Förintelsen hos 

Bonniers Förlag tillsammans med Karl Otto Bonnier under hösten 1978. Att notera är att 

 
195 Se ”Recensioner”, Horisont – Finlandssvensk kulturtidskrift, Nummer 1, 1979, s. 77, IKS. 
196 Se ”Detta läser vi i år”, Svenska Dagbladet, 5 december 1979. 
197 Se ”Strid inom TV 2 om ”Holocaust”, HAN VANN KAMPEN, Arbetet, 5 mars 1979, s. 8, IKS. 
198 Se ”TV-serien som inte lämnar någon oberörd: Förintelsen av sex miljoner judar”, Röster i radio-TV, 1979, 
nr 11, s. 11, IKS, och Nilsson (1980), s. 2–3. 
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Sellgren även gav ut sin första bok, Lennart Jirlow: Tablåer ur ett målande liv, i december 

1978 hos Bonniers Förlag AB, samtidigt som Greens roman Förintelsen gavs ut.199    

 

TV2 var uppdelat i två falanger; Faktaredaktionen mot Nöjesredaktionen. Den första falangen 

leddes av den producenten Frank Hirschfeldt, 1924–2018, som ansåg att tv-serien var ytlig 

och kommersiell och att serien inte gav något större perspektiv på judeutrotningen. Det var 

bättre att visa rena dokumentärfilmer.200 Den andra falangen företrädes av producenten Göran 

Sellgren, som ansåg att tv-serien var det bästa han köpt in. Sellgren menade att det var … 

publikens reaktion det handlar om. Vilken den än blir så kommer den inte att bli tystnad och 

likgiltighet. Och precis detta är avsikten med ”Förintelsen” – att lära oss förlåta men att 

aldrig glömma…201 Historikern Hans Villius, tillika TV2:s historiske expert, yttrade sig 

skriftligen om tv-serien i följande ordalag: För min del upplever jag starkt att seriens 

primära syfte är att våldsporra sig in hos tittarna, inte att få dem att förstå vad som verkligen 

hände.202 Hirschfeldt och Faktaredaktionen förlorade striden om visning av Förintelsen. 

TV2:s kanalledning beslutade den 12 juli 1978 att tv-serien skulle köpas för visning i TV2, 

blott en månad efter Bonniers Förlags inköp av utgivningsrättigheterna till manusförfattaren 

Gerald Greens roman Holocaust. 203 I samband med visning av tv-serien den 8–11 mars 1979 

skrev Hirschfeldt ett bittert debattinlägg i programtidningen Röster i radio-TV som avslutades 

med följande mening; Holocaust kommer att bli den kommersiella framgång som 

tillskyndarna av serien har räknat ut. Som information i en mycket viktig samhällsfråga är 

den ett missfoster. Det anmärkningsvärda är att Hirschfeldt i sin debattartikel konsekvent 

undviker att nämna tv-serien med dess nya svenska titel Förintelsen, utan i stället vid nio 

tillfällen använder sig av den amerikanska titeln Holocaust.204 

 

 
199 Albert Bonniers Förlag, Allmän, 1979-Sc–Sö, E 1 b:859, Arkivet, Centrum för Näringslivshistoria, 
Stockholm, och <https://libris.kb.se/bib/7145637>, (21/4 2022). 
200 Se ”Jättebråk på TV om nya serien”, Expressen, 6 mars 1979, IKS. 
201 Se ” TV-serien som inte lämnar någon oberörd: Förintelsen av sex miljoner judar”, Röster i radio-TV, 1979, 
nr 11, s. 11, IKS, och se ”Man talar idag om Göran Sellgren, 36”, Aftonbladet, 7 mars 1979, IKS. 
202 Se ”Frank Hirschfeldt”, Röster i radio-TV, 1979, nr 11, s. 12, IKS.  
203 Uppsatsförfattarens mailkorrespondens med Dokumentarkivet, Sveriges Radio Förvaltnings AB, Börje 
Sjöman, den tredje februari 2022, se bilaga 2. 
204 Se ”Frank Hirschfeldt”, Röster i radio-TV, 1979, nr 11, s. 12, IKS. 
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9.1.5. Visningen av tv-serien Förintelsen år 1979 

””DEN AMERIKANSKA TV-FILMEN ”Holocaust” som i svensk TV skall kallas 
”Förintelsen”, handlar om judemorden i Tyskland under Tredje rikets dagar.” Citat 
Vestmanlands Läns Tidning.205 
 
Den nya tv-serien lanserades under tidig vår 1979 i Sveriges Televisions egen programtidning 

Röster i radio-TV, under den nya titeln Förintelsen med premiär torsdagen den 8 mars 1979 

kl. 21.00 på TV2. Tv-serien sändes på ungefär samma tid fyra kvällar i rad med det sista 

avsnittet söndagen den 11 mars. Total speltid cirka 7,5 h.206 Att den amerikanska tv-serien 

Holocaust då hade fått en ny svensk titel poängterades i olika artiklar och notiser i Röster i 

radio-TV före det att tv-serien hade premiär. I Röster i radio-TV nummer åtta presenterades 

tv-serien för första gången under sin svenska titel Förintelsen inom citationstecken för att 

markera att det var ett främmande ord enligt följande: En stor TV-serie kring ”historiens 

grymmaste brott” får tittarna snart ta del av. Fyra dagar i följd från den 8 mars kommer den 

uppmärksammade och omdebatterade ”Holocaust” – på svenska ”Förintelsen”. Titeln 

Förintelsen sattes konsekvent inom citationstecken i artikeln.207 Att sätta tv-seriens svenska 

titel inom citationstecken var dock inte vedertaget i alla tidningsartiklar, även om det är den 

vanligaste återgivningen i samband med att tv-serien omnämns för första gången. I en 

efterföljande programnotis i Röster i radio-TV nummer 9, en vecka före tv-seriens premiär, 

skrevs följande: Holocaust, eller Förintelsen som serien fått som svensk titel…208 I Röster i 

radio-TV nummer tio, samma vecka som tv-serien har premiär på TV2 skrevs följande: Nu 

får också den svenska TV-publiken se den omtalade och mycket omdiskuterade Holocaust, 

eller Förintelsen, som är det svenska namnet.209 Inför visningen av tv-serien kommenterades 

titeln i ett flertal dagstidningars artiklar med i stort sett liknande lydelse; … den amerikanska 

serien ”Holocaust”  (på svenska ”Förintelsen”), eller … den amerikanska serien 

”Förintelsen” (Holocaust).210 En tidning, Dagen, ifrågasatte valet av titel på tv-serien enligt 

följande; Inom kort kommer den amerikanska TV-serien ”Holocaust”, som väl på svenska 

 
205 Se ”Tyska röster om ”Förintelsen” ”, Vestmanlands Läns Tidning, 8 mars 1979, IKS. 
206 Se ”Omdiskuterad TV-serie om judeförföljelsen”, Röster i radio-TV, 1979, nr 10, s. 53, IKS, och Nilsson 
(1980), s. 1. 
207 Se ”Viktigaste TV-serien i år”, Röster i radio-TV, 1979, nr 8, s. 63, IKS. 
208 Se ”Nästa vecka, Holocaust”, Röster i radio-TV, 1979, nr 9, s. 53, IKS. 
209 Se ”Omdiskuterad TV-serie om judeförföljelsen”, Röster i radio-TV, 1979, nr 10, s. 53, IKS. 
210 Se ”Den långa vägen mot Förintelsen”, Svenska Dagbladet, 7 mars 1979, IKS, och ”Förintelsen – Gripande 
TV-spel om judeförföljelsen under Hitler”, Folkbladet Östgöten, 7 mars 1979, IKS.  
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borde heta Brännoffer. Som roman, utgiven av Bonniers, har den emellertid fått titeln 

Förintelsen.211  

I de tittarundersökningar som Sveriges Radios avdelning för Publik- och Programforskning 

(PUB) gjorde strax efter att tv-serien hade visats, framkommer det att halva Sveriges 

befolkning såg tv-serien Förintelsen under de fyra visningstillfällena 8–11 mars 1979.212 

Enligt SCB var Sveriges befolkning 8 303 010 år 1979.213  Första avsnittet sågs av 3 220 000 

tittare och det sista fjärde avsnittet sågs av 4 270 000 tittare. Tv-serien intresserade 

företrädesvis de yngre tittarna enligt fördelningen 9–14 år = 46 %, 15–24 år = 67 %, 25–44 år 

= 61 %, 45–64 år = 52 % och 65–79 år 31 %. Flest högutbildade 65 % tittade medan siffran 

för medelutbildade var 59 % och lågutbildade var 49 %.214 Tittarna gav tv-serien ett högt 

betyg, 4,4 på en femgradig skala. Under den aktuella tidsperioden som serien visades höll den 

tittartoppen i konkurrens med barnserien Emil i Lönneberga med drygt 3 500 000 tittare.215 

 

9.1.6. Allmänheten och pressens reaktioner på visningen av tv-serien Förintelsen 

Det är ingen överdrift att skriva att både allmänheten och pressens reaktioner under och efter 

visningen av tv-serien Förintelsen var omfattande. Dagstidningar och tidskrifter i Sverige 

publicerade artiklar om tv-serien, om tittarnas reaktioner, intervjuade överlevande och gjorde 

historiska reportage. Om det var ett sätt att starta den massmediala debatten kan spekuleras i, 

men tidningen Expressen publicerade samma dag som tv-serien hade premiär den 8 mars 

1979, en helsida på Kultursidan med en svensk översättning av Eli Wiesels tidigare 

debattartikel om tv-serien Holocaust från den 16 april 1978 i The New York Times. Jag har 

tidigare citerat Wiesel i kapitel 9.2.4. om tv-seriens titel. Här citeras artikeln ånyo, nu i 

Expressens svenska översättning med fokus på den svenska titeln Förintelsen inom 

citationstecken.  

 
”Varför heter serien ”Förintelsen”? Vem som än kom på det namnet måste ha varit 
omedveten om dess komplikationer. ”Förintelsen”, ett TV-spektakel. ”Förintelsen”, en 
blandning av halvsanningar och halvfiktion. Är det inte just det som så många moraliskt 
bankrutta ”forskare” världen runt har hävdat på sistone? Att förintelsen egentligen var ett 

 
211 Se ”Hitler – Nederlagets röst”, Dagen, 7 mars 1979, IKS. 
212 Se ”3,8 milj såg Holocaust – De äldre tittade minst!”, Arbetet, 4 april 1979, IKS. 
213 <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-
fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/>, (8/3 2022). 
214 Se ”3,8 milj såg Holocaust – De äldre tittade minst!”, Arbetet, 4 april 1979, IKS. 
215 Se ”Halva Sverige såg ”Förintelsen”, Göteborgstidningen GT, 6 april 1979, IKS. 
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”påhitt”? NBC borde ha använt ordet i en underrubrik, om de nu överhuvudtaget skulle 
använt det.” 216 
 
Wiesels negativa omdömen om tv-serien var tämligen ensamma i det omfattande flödet av 

positiva tidningsartiklar och nyhetsreportage i radio och tv som behandlade tv-serien. 

Historikern Hans Villius gjorde en tvärvändning efter det att tv-serien visats, då han vid en 

intervju tillsammans med undervisningsminister Jan-Erik Wikström i nyhetsprogrammet 

Rapports sändning i TV2 måndagen den 12 mars 1978 medgav att det var rätt att visa tv-

serien. Villius ansåg att nyhetstidningarnas omfattande publicering av historisk 

bakgrundsinformation vägde upp SVT:s egen brist på densamma före det att tv-serien 

visades, och att tv-serien därmed var bra att utgå ifrån. Undervisningsminister Wikström sa 

samtidigt att; Det var utomordentligt fint att ”Förintelsen” sändes i TV, och att; Serien var 

viktig som en startpunkt och ett underlag för vidare debatt. Wikström lovade samtidigt att 

visningen av tv-serien skulle följas upp med informationsmaterial till skolorna.217  

 

Chef- och kulturredaktören på Dagens Nyheter, författaren Per Wästberg ansåg att tv-serien 

skapade en vilja till kunskap, och att; Utnyttjas inte den viljan förblir filmen en hastig flamma 

i ett historiskt tomrum.218 En elev vid gymnasieskolan i Kramfors citeras. 

 
” – Genom filmen fick man judarnas svåra situation alldeles inpå sig. Kanske grep den tag 
särskilt hårt därför att den beskrev en familjesituation, tidigare har det bara varit kollektivet, 
sex miljoner judar, som har skildrats.”219 
 
För att få en uppfattning om hur frekvensen av ordet förintelsen ökade under året 1979 då tv-

serien Förintelsen visades och media publicerade artiklar i ämnet har jag använt mig av 

Kungliga bibliotekets digitala söktjänst över svenska dagstidningar.220 Vid en sökning på 

ordet förintelsen, explicit enligt denna stavning, ger det 975 träffar under tidsperioden 1979–

01–01--12–31, fördelat på sju dagstidningar enligt följande uppdelning; Aftonbladet (217), 

Expressen (211), Dagens Nyheter (150), Göteborgsposten (136), Svenska Dagbladet (134), 

GT (124), Dagens Industri (3). Om man tittar vid hur många tillfällen som ordet förintelsen 

förekommer i de olika artiklarna så är uppdelningen månadsvis följande; januari; 12, februari; 

 
216 Se ”De Döda äger en hemlighet som vi, de levande, inte är värda att få reda på…”, Expressen, 8 mars 1979, 
IKS. 
217 Se ”Nejsägare byter fot, Kvällsposten, 13 mars 1979, IKS, och ”TV igår”, Göteborgstidningen GT, 13 mars 
1979, IKS. 
218 Se ”Förintelsen”, Hudiksvalls-Tidningen, 9 mars 1979, IKS. 
219 Se ”Förintelsen”, Nya Norrland, 10 mars 1979, IKS. 
220 <https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svenska-dagstidningar.html>, (2022-04-15). 
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37, mars; 527, april; 125, maj; 55, juni; 32, juli; 23, augusti; 54, september; 34, oktober; 17, 

november; 25, december; 34.221 

 

Även Sveriges Radio var intresserade av tittarnas reaktioner på hur tv-serien Förintelsen togs 

emot, och vilka lärdomar som skulle kunna förmedlas utifrån visningen. Därför uppdrogs åt 

Publik- och Programforskningsavdelningen att hos allmänheten undersöka hur tv-serien hade 

tagits emot av tittarna. Undersökningen genomfördes direkt efter att tv-serien visats som en 

telefonintervju under tidsperioden 12–17 mars 1979 med hjälp av SCB och omfattade 672 

personer, slumpmässigt och riksrepresentativt utvalda i åldrarna 12 till 79 år. Resultatet 

publicerades året efter, 1980, i en rapport med titeln THE HOLOCAUST – 

FÖRINTELSEN.222 I ställdes bland annat frågor om vilka kunskapseffekter tv-serien gett. 

Såsom Förintelsen som en del av begreppet nazism och kunskapen om dess innebörd. En 

annan frågeställning var om tittarna fått med sig något av att se tv-serien Förintelsen.223 I 

rapportens sammanfattande diskussion konstaterades att 93 procent av de intervjuade hade 

besvarat frågeställningarna, och att de intervjuade inte nämnvärt hade ifrågasatt tv-seriens 

trovärdighet. Från rapportens sammanfattning citeras illustrativt följande två meningar. 

 

”Som en röd tråd genom nästan alla svar gick tilliten till FÖRINTELSEN. Serien användes i 
många fall också som ett facit på verkligheten.” 
 
”Det framstår som ganska klart att FÖRINTELSEN givit många effekter av skilda slag – inte 
minst informativa.” 224 
 
 
9.1.7. Institutets verksamhet efter tv-serien 

Jaff Schatz och Henryk Rozenberg, vars verksamhet nu hade skiftat namn till Skandinaviska 

institutet för judisk utbildning och kultur, (Hädanefter förkortat till Institutet) var inte 

oförberedda på att behovet av information efter visningen av tv-serien Förintelsen skulle vara 

stort, men att det skulle vara så omfattande hade de aldrig kunnat föreställa sig. I en intervju 

med Schatz några dagar före visning av tv-serien berättade han att de redan för några 

månader sedan, då det stod klart att tv-serien skulle visas i Sverige, hade kontaktat 

Skolöverstyrelsen och föreslagit att skolorna borde ta upp nazismen och andra världskriget 

 
221 <https://tidningar.kb.se/?q=förintelsen&from=1979-01-01&to=1979-12-31&sort=asc>, (27/4 2022). 
222 Nilsson (1980). 
223 Nilsson (1980), Bilaga 12. 
224 Nilsson (1980), s. 51, 54, Bilaga 11. 
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samtidigt som serien visades, och att de erbjudit sig att göra ett utbildningspaket. 

Utbildningsdepartementet hade sedermera bidragit med 200 000 kronor och de judiska 

församlingarna med 100 000 kronor till institutet.225 Att ordet förintelsen var det nya ordet 

och begreppet för det judiska folkmordet var Schatz redan på det klara med före visningen av 

tv-serien. I en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet en vecka före visningen av tv-serien, 

skriver Schatz följande vilket citeras. 

 

””Förintelsen” – som serien kallas på svenska – är en TV berättelse om historiens största 
brott: nazismens utrotning av 6 miljoner judar. Förintelsen som fenomen är inte bara 
judarnas tragedi…”  och ” I en speciell skrivelse har Skolöverstyrelsen uppmärksammat 
skolornas studierektorer på att serien kommer att visas och på lämpligheten av undervisning 
i ämnet. Särskilt skolmaterial (ett informationshäfte för lärare, ett elevhäfte och en 
utställning i affischform) har förberetts av Skandinaviska Institutet för Judisk Utbildning och 
Kultur i samarbete med Seco och Elevförbundet. Materialet kommer att distribueras till 
gymnasie- och högstadieskolor inom kort.” och ” Eli Wiesel, förintelsemörkrets skald, sade 
att ingen bok eller film någonsin kan återge Förintelsens verklighet och fasor som till sin 
natur är obeskrivliga. Samtidigt säger han att minnen om Förintelsen aldrig får blekna bort. 
Därför är det bra att TV-serien ”Förintelsen” har gjorts och att den nu kommer att visas 
även i svensk TV.”226 
 
Schatz skriver i sin debattartikel Förintelsen med initialversal. Han refererar till ordet 

Förintelsen som ett eget självständigt ord och begrepp för det judiska folkmordet. När han 

däremot skriver om tv-serien anger han det inom citattecken för att markera att det är tv-

seriens titel som avses. Vid min intervju med Schatz och Rozenberg påtalade båda att ordet 

förintelsen inte fanns som ett ord eller begrepp före visningen av tv-serien, och att ord som då 

i stället användes var för dem nedsättande ord såsom judeförföljelsen, judeförintelsen, 

judeutrotningen eller judemassakern, ord som var allmänt avskydda av den svensk-judiska 

minoriteten eftersom det var de nazistiska förövarnas terminologi. Det ord som däremot då 

användes, och idag används inom den svensk-judiska minoriteten, när man skall relatera till 

det judiska folkmordet eller uppmärksamma speciella minneshögtider från andra världskriget, 

är det hebreiska ordet och begreppet Shoah. Ordet förintelsen uppfattades enligt Schatz och 

Rozenberg som ett ord alla väntat på, ett ord som omedelbart kunde accepteras av alla som ett 

ord och begrepp för det judiska folkmordet. Båda, genom att de är av polsk-judisk härkomst, 

hänvisade också till det polska ordet Zaglada som betyder förstörelse, förintelse och som har 

 
225 Se” – Glöm aldrig vad som hände i nazilägren. Debatten tas upp i skolorna efter TV-serien Holocaust”, 
Sydsvenska Dagbladet, 1 mars 1979, IKS. 
226 Se ”Vi får aldrig glömma”, Sydsvenska Dagbladet, 28 februari 1979, IKS. 
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använts i Polen sedan det andra världskriget som ett ord och begrepp för det judiska 

folkmordet. Denna aspekt är viktig att ta hänsyn till då merparten av det judiska folkmordet 

ägde rum i Polen. En stor del av de överlevande som då, år 1979, bodde i Sverige och var 

verksamma inom den svensk-judiska minoriteten var av polsk-judisk härkomst. Enligt Schatz 

och Rozenberg innebar visningen av tv-serien Förintelsen i Sverige en historisk milstolpe och 

brytpunkt i förmedlingen av kunskapen om det judiska folkmordet. De båda hänvisar till en 

tid före och efter tv-serien Förintelsen. I tiden före tv-serien var Institutet i huvudsak inriktad 

mot kunskapsförmedling gentemot Sveriges judiska gemenskap och minoritet. I tiden efter 

tv-serien inriktades Institutets huvudsakliga verksamhet i stället på att ta fram historiskt 

underlag, läromedel, informationsmaterial, förmedla information och kunskap om Förintelsen 

till hela Sverige, och att förebygga uppkomsten av etniska fördomar i allmänhet och 

antisemitism i synnerhet, ett mål som man trodde skulle kunna uppnås genom utbildnings- 

och informationsinsatser. Att ordet Förintelsen med versal initialstavning började att 

användas i Sverige efter visningen av tv-serien, och så snabbt blev accepterat som ett 

etablerat ord och begrepp hos den svenska allmänheten för det judiska folkmordet, framhåller 

Schatz och Rozenberg, var företrädesvis deras förtjänst. Detta hade möjliggjorts genom 

Institutets breda informationsverksamhet i samverkan med myndigheter, Sveriges skolor, en 

intresserad allmänhet, och tillsammans med den omfattande massmediabevakningen som då 

skedde före, under och efter visningen av tv-serien Förintelsen. 

 

Informationsmaterialet gick ut till Sveriges alla hög- och gymnasieskolor och 1000 bibliotek, 

150 militärförband och staber ett fåtal dagar efter visningen av tv-serien Förintelsen. 

Materialet omfattade en 31-sidig lärarhandledning Förintelsen ”Holocaust”, Den sanna 

berättelsen om hur ett helt folk skulle förintas, som institutet hade tagit fram i samarbete med 

SECO och Elevförbundet. I början av lärarhandledningen fastslogs betydelsen av ordet och 

begreppet Förintelsen, från vilken citeras; FÖRINTELSEN har blivit den vedertagna 

benämningen på den största kränkning som förekommit i vår egen tid och som egentligen är 

omöjlig att sammanfatta med ett enda ord.227. Ett elevhäfte i A5-format på 22 sidor med 

bilder, korta texter och frågor att fundera över bifogades liksom en serie på tio slagkraftiga 

affischer som berättade om Förintelsens historiska bakgrund.228 Även på affischerna fastslogs 

 
227 Skandinaviska institutet för judisk utbildning och kultur, Förintelsen ”Holocaust”, Den sanna berättelsen 
om hur ett helt folk skulle förintas, Lund 1979, s. 3, och ”Skolorna följer upp ’Förintelsen’”, Västerbottens 
Folkblad, 24 mars 1979, IKS. 
228 Se ”Välkommet studiematerial om ”Förintelsen” men magert”, GT, 12 april 1979, IKS. 
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betydelsen av ordet och begreppet Förintelsen, då den första affischen i serien som 

överliggande titel hade texten FÖRINTELSEN AV EUROPAS JUDAR 1933 – 1945 med stora 

kraftiga versaler. På samma affisch mot nederdelen fanns följande rader; FÖRINTELSEN 

kallar vi i dag nazisternas förföljelser och systematiska massakrering av 6 miljoner judar 

under åren 1933 – 1945.229 VHS-filmer med dokumentärmaterial, svensk speaker, textning 

och särskild introduktion för skolelever producerades.230 Att notera är att institutets 

informationsmaterial var framtaget strax före visningen av tv-serien Förintelsen i Sverige. 

Schatz och Rozenberg berättade i en tidningsintervju samma dag som tv-serien 

premiärvisades att de hade suttit i telefon från tidig morgon till sen kväll, och att Televerket 

klagade på att folk inte kunde komma fram på deras telefon.231 

 

Alla var dock inte lika positiva till att institutets informationsmaterial distribuerades över hela 

Sverige. Den Palestinska befrielserörelsen PLO:s Sverige-avdelning protesterade skarpt mot 

att Skolöverstyrelsen, SÖ, och särskilt dess chef Birgitta Ulvhammar, för att ha skickat ut ett 

brev till landets samtliga skolor som uppmanade dem till kontakt med Centrum för judisk 

utbildning (d.v.s. Institutet) för att få information och föreläsare. PLO menade att det var fel 

att använda sig av judiska föreläsare och att få material från det judiska institutet. SÖ och 

dess chef ansågs därför vara pro-sionistiska och inte objektiva i frågan.232 PLO krävde att 

även de skulle få komma ut till skolorna och informera om palestinierna.233 Henryk 

Rozenberg bemötte PLO:s kritik i en intervju med att. 

 
” … de gör samma sak som många andra – kopplar ihop förintelsen med staten Israel. Det är 
inte riktigt. – Förintelsen gäller avlivning av 12 miljoner varav 6 miljoner var judar. I vårt 
undervisningspaket behandlar vi förintelsen som en episod i historien och försöker belysa 
skeendet utifrån alla källor – inte bara judiska.”234  
 

Institutet skiftade efter ett par år namn till Institutet för Judisk kultur, och fortsatte med sin 

omfattande upplysningsverksamhet om Förintelsens historia och judisk kultur fram till år 

2002 då verksamheten avvecklades. Bakgrunden var att det årliga ekonomiska stödet 

upphörde, dels på grund av det skulle bildas en statlig myndighet år 2003; Forum för Levande 

 
229 Se ””Förintelsen” i utställning”, Skaraborgs Läns Annonsblad, 21 mars 1979, IKS.  
230 Se ”Informationskampanj efter ’Förintelsen’”, Trelleborgs Allehanda, 8 mars 1979, IKS. 
231 Se ””Minnet av Holocaust måste leva vidare””, Skånska Dagbladet, 8 mars 1979, IKS. 
232 Se ”Efter ”Förintelsen”: SECO och SÖ informerar om Tyskland – men PLO protesterar”, Kungälvs-Posten, 
15/3 1979, IKS. 
233 Se ”PLO i våldsam attack mot kampanjen om Hitlertiden”, Hudiksvalls-tidningen, 10/3 1979, IKS. 
234 Se ”PLO-kritik mot skolans satsning”, Sydsvenska Dagbladet, 10/3, IKS. 
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historia, dels på grund av att det Judiska Centralrådet hade valt att ekonomiskt prioritera en 

annan verksamhet; Svenska Kommittén Mot Antisemitism.235 Trots detta är Jaff Schatz och 

Henryk Rozenberg mycket nöjda med vad de uträttat under sina 27 år med institutets 

livaktiga verksamhet, de kände att de hade gjort skillnad och bidragit till något större, eller 

som de själva sa när jag avslutade intervjun med dem;  – Helt objektivt, det har aldrig i 

Sverige, Skandinavien, Europa funnits en organisation som till en sådan liten kostnad gjorde 

så mycket bra jobb.236 

 

9.2. Begreppet Förintelsen 

I föregående avsnitt har begreppet Holocaust studerats begreppshistoriskt och transnationellt. 

I nu aktuellt avsnitt studerar jag ursprunget, uppkomsten och bakgrunden till begreppet 

Förintelsen, orsaken till att vi använder begreppet i Sverige såsom ett begrepp för det judiska 

folkmordet under det andra världskriget. Här undersöks och analyseras även vilka andra 

benämningar och betydelser som begreppet haft i vårt svenska språkbruk tiden före det blev 

ett begrepp för det judiska folkmordet under det andra världskriget. Jag studerar även vilka 

andra ord och benämningar som använts i historisk tid med samma betydelse som begreppet 

Förintelsen. Ur ett begreppshistoriskt perspektiv tillämpar jag dels den onomasiologiska 

analysmetoden, dels det lexikala semantiska perspektivet med den semasiologiska 

analysmetoden.  

 

9.2.1. Användes benämningen judeutrotningen före begreppet Förintelsen? 

I debatten mellan historiker i Historisk Tidskrift under åren 2002–03 om ordet och begreppet 

Förintelsen skall stavas med initialversal eller med gemen, förintelsen, som tidigare 

redovisats inom ramen för detta arbete, anför historikerna Klas-Göran Karlsson och Kristian 

Gerner följande. Efter 1979 började på svenska det som tidigare gått under benämningen 

judeutrotningen att kallas förintelsen. Karlsson & Gerner framhåller att först efter ett par år 

slår bruket att skriva Förintelsen med initialversal igenom för att helt ersätta det tidigare 

begreppet judeutrotningen.237 Vid genomgång av Svenska Akademiens Ordlista, 1982 års 

 
235 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/2002/06/01/01/article/25/?e=-------en-20--1--img-
txIN%7ctxTI--------------1>, (22/4 2022). 
236 Intervju genomförd den 3 februari 2022 med Jaff Schatz och Henryk Rozenberg, tidigare ansvariga för det 
numera avvecklade Institutet för Judisk kultur, 1975–2002. Digital inspelning förvaras hos uppsatsförfattaren. 
237 Karlsson, Klas-Göran & Gerner, Kristian, Förintelsen – i historien eller över Historien, Historisk Tidskrift, 
123:2, 2003, s. 317–318. 
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utgåva, finns inte ordet judeutrotningen med. Vid sökning på förekomsten av ordet 

judeutrotningen i utgåvorna av Judisk Krönika mellan åren 1940–1979 förekommer ordet vid 

nio träffar. Första gången år 1943 som en titel till en artikel benämnd Den tyska 

judeutrotningen, de andra gångerna förekommer det som ett enstaka ord ingående i en större 

artikel om det judiska folkmordet.238 Tittar man närmare på ordet judeutrotningen så har det 

en antisemitisk anstrykning och alltför stora likheter med det språkbruk som användes av 

förövarna, vilket kritiserats av idéhistorikern Stéphane Bruchfeld vilket tidigare redovisats 

inom ramen för detta arbete.239 

 

För att kunna spåra om ordet judeutrotningen förekommit som ett ord och begrepp i svenska 

dagstidningar i Sverige under tidsperioden åren 1939 till 1979, har jag använt mig av 

Kungliga bibliotekets digitala söktjänst över alla svenska dagstidningar.240 Att jag utgår från 

just denna tidsperiod beror på att det andra världskriget inledes år 1939, och därmed utökades 

även den organiserade förföljelsen av judarna i de av Nazityskland ockuperade länderna för 

att successivt leda fram till det judiska folkmordet under tidsperioden 1941–1945. 

Tidsperioden efteråt leder fram till en brytpunkt år 1979 i och med visningen av tv-serien 

Förintelsen. Vid en sökning på ordet judeutrotningen, explicit enligt denna stavning, ger det 

260 träffar mellan åren 1939–1979, fördelat på 18 dagstidningar enligt följande uppdelning; 

Dagens Nyheter (54), Aftonbladet (35),  Svenska Dagbladet (27), Arbetet (25), Expressen 

(21),  Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning (18), Arbetartidningen (15), 

Hudiksvallstidningen (15),  Arbetaren (14), Norrskensflamman (13), Arbetet Västsvenska 

Editionen (11), GT (7), Göteborgsposten (5), Göteborgstidningen (2), Sölvesborgstidningen 

(2), GT Söndagstidningen (1), Söderhamns Tidning (1), Trelleborgstidningen (1).241 De 

tidsperioder som ordet judeutrotningen förekommer i de olika artiklarna är följande; År 1939 

till 1945 publiceras 16 artiklar , år 1946 till 1959 34 artiklar, år 1960 till 1969 156 artiklar och 

år 1970 till 1979 61 artiklar. Att ordet judeutrotningen förekommer i de svenska 

dagstidningarna under åren 1939 till 1979 i samband med olika artiklar som berör det judiska 

folkmordet är helt klart, dock används ordet främst för att beskriva att judarna blev 

 
238 
<https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=q&hs=1&r=1&results=1&txq=judeutrotningen&dafyq=&datyq=&re
q=&laq=&puq=&ssnip=img&oa=1&e=-------en-20--1-byDA-img-txIN%7CtxTI-Förintelsen-------------1>, (5/4 
2022). 
239 Bruchfeld (2008), s. 34. 
240 <https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svenska-dagstidningar.html>, (2022-04-15). 
241 <https://tidningar.kb.se/?q=%20judeutrotningen&from=1939-01-01&to=1979-01-01&sort=asc>, (24/4 
2022). 
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systematiskt utrotade av Nazityskland. Första gången ordet används i de svenska 

dagstidningarna är år 1942 i Arbetarbladet som en titel till en artikel benämnd Internationell 

aktion mot judeutrotningen, Repressalier mot Tyskland kräves. Ordet användes i de svenska 

dagstidningarna delvis som ett beskrivande ord och det fanns tendenser till att börja bli ett 

begrepp, uppfattas samt tolkas som en igenkännande titel för det judiska folkmordet. Särskilt 

märks detta i det stora antalet ökande artiklar som publicerades under 1960-talet, vilket 

berodde på tillfångatagandet av krigsförbrytaren Eichmann i Argentina och den påföljande 

rättegången i Israel under början av 1960-talet. Exempel på artiklar om det judiska 

folkmordet med utvalda citat som innefattar meningar med ordet judeutrotningen citeras här.  

 

• 25/11 1960; ” … namnet Eichmann. Han var ett odjur och blev den som fick signera 
judeutrotningen i masskala…”242 

• 22/4 1961; ” … på Wannseekonferensen i Berlin i januari 1942, där beslut om 
judeutrotningen fattades…”243 

• 9/6 1962; ” … när det gällde ”den slutgiltiga lösningen av judeproblemet”, som 
judeutrotningen cyniskt kallades.”244 

• 15/8 1978; ” JUDEUTROTNINGEN under andra världskriget är TV 2:s största 
satsning i höst.”245 

 

9.2.2. Tiden före begreppet Förintelsen i Sverige 1935–1979 

Första gången som ordet förintelse användes i Sverige i ett sammanhang som band samman 

Nazityskland, nazismen och judarna, och som särskilt pekade ut judarna som en folkgrupp 

som kunde drabbas av en total förintelse, var när Führern Adolf Hitler höll ett tal i den 

nazityska riksdagen den 30 januari 1939. Talet har sedermera blivit känt som Hitlers profettal 

då han i slutet av talet hotade judarna med … die Vernichtung der jüdischen Rasse in 

Europa.246 I svensk översättning betyder det tyska ordet vernichtung förstörelse. Hela talet 

översattes av den svenska nationalsocialisten Holger Möllman-Palmgren, 1901–1982, och 

publicerades i Sverige år 1939 av nationalsocialistiska Svea Förlag i skriften Jag Tror På 

Lång Fred, Rikskansler Hitlers tal inför första stortyska riksdagen den 30 januari 1939.247 

 
242 Se ”Eichmann och hans offer”, Norrskensflamman, 25 november 1960. 
243 Se ”Eichmann: ”Bara transportofficer””, Dagens Nyheter, 22 april 1961. 
244 Se ”Krigsförbrytare begärs utlämnade”, Arbetartidningen, 9 juni 1962. 
245 Se ”Detta får vi se i tv i höst!” Arbetet, 15 augusti 1978. 
246 <https://www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/1939-1941/hitler-speech-to-german-parliament>, (18/3 
2022). 
247 Hitler, Adolf, Jag Tror På Lång Fred, Rikskansler Hitlers tal inför första stortyska riksdagen den 30 januari 
1939, Stockholm 1939, och <https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/2008_3.pdf>, (21/3 2022). 
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Hitlers hot mot judarna översattes i skriften på sid 50 med lydelsen; … ett förintande av hela 

den judiska rasen i Europa.248 Att notera är att Möllman-Palmgren valde att översätta till 

ordet förintande i stället för till ordet förstörelse. 

För att kunna spåra om orden och begreppen förintelsen, holocaust eller shoah förekommit 

inom den judiska minoriteten i Sverige under tidsperioden åren 1932 till 1979 har jag använt 

mig av The National Library of Israel och deras digitala söktjänst gällande den svensk-

judiska kulturtidskriften Judisk Krönika. Tidskriften utgavs första gången år 1932 och har 

sedan dess haft en hög spridning och popularitet hos sina läsare inom den svensk-judiska 

minoriteten.249 Tidskriften Judisk Krönika får därmed anses vara väl representativ för den 

svensk-judiska minoriteten i Sverige. Att jag utgår från just denna tidsperiod beror på att jag 

vill se förekomsten av eventuella spår av orden före, under och efter det judiska folkmordet 

under det andra världskriget. Tidsperioden efteråt leder fram till en brytpunkt år 1979 i och 

med visningen av tv-serien Förintelsen. Orden holocaust och shoah förekommer inte i Judisk 

Krönika före år 1979, medan det explicita ordet förintelsen ger 66 träffar mellan åren 1932–

1979.250 Den tidigaste träffen är en religiös artikel från år 1935 som berättar om bakgrunden 

till varför den judiska högtiden purim firas. Visserligen är artikeln före det judiska 

folkmordet, men det finns en dold koppling i texten som osökt förknippar den med vad som 

håller på att ske i Nazityskland just vid denna tidpunkt. Följande stycke citeras därför.  

 

”Purim betyder för judarna ingen segerfest, den är glädjen över räddningen undan den 
hotande förintelsen, glädjen särskilt över att denna räddning uppnåddes genom 
självbesinning, genom att man åter aktade sin judiska tro och härstamning.”251 
 
Historien bakom purim återfinns i det gamla testamentet och berättar om när det judiska 

folket undgick en planerad utrotning från en ondsint furste.252 Förekomsten av ordet 

förintelsen kan således återfinnas i en kontext kopplat till den judiska historien, med en 

berättelse om en planerad utrotning av det judiska folket. Ordet var därmed inte främmande 

inom det judiska narrativet, särskilt då den hotande förintelsen blev en realitet bara några år 

 
248 Hitler (1939), s. 50. 
249 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn>, (14/3 2022). 
250 
<https://www.nli.org.il/en/newspapers/?a=q&hs=1&r=1&results=1&txq=Förintelsen&dafyq=&datyq=&req=&l
aq=&puq=&ssnip=img&oa=1&e=-------en-20--1-byDA-img-txIN%7CtxTI-Förintelsen%2C+shoah-------------
1>, (14/3 2022). 
251 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1935/03/01/01/article/5/?srpos=1&e=-------en-20--1-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (14/3 2022). 
252 <https://www.minoritet.se/4073>, (14/3 2022). 
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senare. I en annan artikel från oktober 1939 om judiska flyktingar i Europa anspelas åter på 

en möjlig förintelse av det judiska folket, från vilken följande rad citeras; Världen lever i 

ångest inför morgondagen. Är det den stora förödelsen, som stundar? Eller förintelsen?253 

Nästa gång ordet förintelsen förekommer så är det först i en artikel från november 1945 efter 

det andra världskriget, som handlar om massmorden på judiska barn från vilket följande rader 

citeras; I Polen, Litauen och Ukraina utfördes förintelsen mycket snabbare och 

grundligare.254 I en annan artikel från april 1954 berättas om aktuell antisemitism av polisen 

mot judar i österrikiska Wien, från vilket följande rad citeras; … hitlerska förintelsen...255 I en 

artikel från den förste oktober 1955 används ordet förintelsen för första gången som ett 

begrepp för att beteckna det judiska folkmordet under det andra världskriget. Artikeln 

beskriver en pågående rättegång i Israel kallad för Kastnerprocessen, från vilket följande 

rader citeras; … en stor uppgörelse med hitlertiden och de judiska ledarnas hållning och 

insats under förintelsen.256 Flera steg mot användning av ordet förintelsen som ett begrepp 

för det judiska folkmordet noteras i följande artiklar från vilka följande rader citeras. 

 

• 1/4 1963; ” Stridslarmet i ghettot rev sönder den ridå av tystnad och 
hemlighetsfullhet. som hade dolt den slutliga lösningen — d . v . s . den totala 
förintelsen av ett folk.”257 

• 1/3 1965; ” … som bevittnat den ofattbart tragiska förintelsen av den europeiska 
judenheten och därmed också utplånandet av den judiska kulturreservoar som skänkt 
de judiska samfunden i väster deras inriktning, ledare och idéer.”258 

• 1/3 1966; ” … att så många betydelsefulla litterära verk om förintelsen av den 
europeiska judenheten har producerats i ett land som Polen…”259 

• 1/4 1968; ” När omfattningen av förintelsen av det judiska folket blev känd vid andra 
världskrigets slut…”260 

 
253 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1939/10/01/01/article/2/?srpos=2&e=-------en-20--1-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (14/3 2022). 
254 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1945/11/01/01/article/8/?srpos=4&e=-------en-20--1-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (14/3 2022). 
255 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1954/04/01/01/?srpos=8&e=-------en-20--1-byDA-img-
txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (15/3 2022). 
256 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1955/10/01/01/article/18/?srpos=9&e=-------en-20--1-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (15/3 2022). 
257 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1963/04/01/01/article/1/?srpos=14&e=-------en-20--1-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (16/3 2022). 
258 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1965/03/01/01/article/1/?srpos=19&e=-------en-20--1-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (16/3 2022). 
259 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1966/03/01/01/article/10/?srpos=20&e=-------en-20--1-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (16/3 2022). 
260 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1968/04/01/01/article/6/?srpos=24&e=-------en-20--21-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (16/3 2022). 
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• 1/4 1975; ” Trettio år efter den fruktansvärda förintelsen av 6 miljoner judar i 
Europa…”261  

 

För att kunna spåra om orden och begreppen förintelsen, holocaust eller shoah förekommit i 

svenska dagstidningar i Sverige under tidsperioden åren 1939 till 1979, har jag använt mig av 

Kungliga bibliotekets digitala söktjänst över alla svenska dagstidningar.262 Att jag utgår från 

just denna tidsperiod beror på att det andra världskriget inledes år 1939, och därmed utökades 

även den organiserade förföljelsen av judarna i de av Nazityskland ockuperade länderna för 

att successivt leda fram till det judiska folkmordet under tidsperioden 1941–1945. 

Tidsperioden efteråt leder fram till en brytpunkt år 1979 i och med visningen av tv-serien 

Förintelsen. Vid en sökning på begreppen holocaust och shoah förekommer orden ej hos de 

svenska dagstidningarna. Vid en sökning på ordet förintelsen, explicit enligt denna stavning, 

kombinerat med ordet judarna, ger det initialt 174 träffar mellan åren 1939–1979.263 Efter 

genomgång på träffarna med kriteriet att ordet förintelsen explicit skall förekomma i denna 

stavning tillsammans med en artikel som uttryckligen handlar om det judiska folkmordet 

under det andra världskriget, urskiljs 88 träffar i olika artiklar fördelat på 16 dagstidningar 

enligt följande uppdelning; Dagens Nyheter (23), Svenska Dagbladet (11), Arbetaren (8), 

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning (7), Arbetartidningen (7), Expressen (6), Arbetet (6), 

Aftonbladet (5), Arbetet Västsvenska Editionen (4), Hudiksvallstidningen (3), 

Göteborgsposten (2), GT (2), GT Söndagstidningen (1), Norrskensflamman (1), 

Provinstidningen Dalsland (1), Söderhamns tidning (1). De tidsperioder som ordet förintelsen 

förekommer i de olika artiklarna enligt mina kriterier är följande; År 1939 till 1945 publiceras 

21 artiklar, år 1946 till 1959 19 artiklar, år 1960 till 1969 30 artiklar, och år 1970 till 1979 18 

artiklar. Det explicita ordet förintelsen används främst i de olika artiklarna för att beskriva att 

judarna blev systematiskt förintade av Nazityskland, inte i betydelsen av ett beskrivande ord 

och begrepp för det judiska folkmordet, även om tendenser till begreppsanvändningen kan 

noteras. Särskilt märks detta i det antal ökande artiklar som publicerades under 1960-talet, 

vilket beror på tillfångatagandet av krigsförbrytaren Eichmann i Argentina och den 

påföljande rättegången i Israel under början av 1960-talet. Exempel på artiklar om det judiska 

folkmordet med utvalda citat som innefattar meningar med ordet förintelsen citeras här.  

 

 
261 <https://www.nli.org.il/en/newspapers/jdskrn/1975/04/01/01/article/30/?srpos=30&e=-------en-20--21-byDA-
img-txIN%7ctxTI-Förintelsen-------------1>, (16/3 2022). 
262 <https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/svenska-dagstidningar.html>, (2022-04-15). 
263 <https://tidningar.kb.se/?q=förintelsen%2C%20judarna&from=1939-01-01&to=1979-01-01>, (2022-04-15). 
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• 21/4 1961; ” Eichmann: – Jag har inte gett order om eller utfört förintelsen, herr 
kapten. Jag har inte gett order om kriget. Jag kunde inte stoppa kriget. Jag bara 
utförde order.”264 

• 11/4 1961; ” Förintelse Tre brev visar hur Eichmann gradvis kom i gång med ”den 
slutliga lösningen”, d.v.s. förintelsen av de sex miljoner judarna.”265 

• 22/4 1968; ” … det blev uppenbart att ”slutgiltig lösning” betydde den fysiska 
förintelsen av judarna…”266 

• 21/10 1967; ” Hitler hade ju beordrat den ”slutgiltiga lösningen” av judeproblemet i 
Europa – det vill säga den totala förintelsen av alla judar…”267 

 
 
9.2.3. Raul Hilbergs bok 

Ur ett begreppshistoriskt perspektiv i relevans för uppsatsens syfte och analys om hur ordet 

förintelsen etablerats i sitt sammanhang tillsammans med det judiska folkmordet är den 

amerikanske historikern Raul Hilberg, 1926–2007, doktorsavhandling av särskilt intresse. 

Hilbergs avhandling på 788 sidor gavs ut som bok i USA år 1961 med titeln The Destruction 

of the European Jews, vilken idag räknas som ett av de mest betydande verken inom 

förintelseforskningen.268 Hilberg hänvisar i sin bok på sid 257 till Hitlers profettal med 

följande lydelse: … the annihilation (Vernichtung) of the Jewish race”.269 Att notera är att 

Hilberg valt att översätta det tyska ordet vernichtung, som på svenska betyder förstörelse, 

med det engelska ordet annihilation, som på svenska betyder förintelse. Dock har Hilberg 

lagt till det tyska ordet vernichtung inom parentes efter sin egen översättning. Det är tydligt 

att Hilberg tillskriver Hitlers tal en stor historisk betydelse för hur och varför det judiska 

folkmordet kunde ske, och att Hilberg därvid starkt inspirerats och påverkats av det tyska 

ordet vernichtung i Hitlers tal, då det i sin betydelse förebådade det judiska folkmordet.  

 

År 1963 ges Hilbergs bok The Destruction of the European Jews ut i Sverige i en förkortad 

och redigerad version på 202 sidor översatt från engelskan av översättaren Claës Gripenberg, 

med den svenska titeln Hur De Europeiska Judarna Förintades.270 Gripenberg har i sin 

översättning valt att översätta det engelska ordet destruction, som betyder förstörelse på 

 
264 Se ”Eichmann artigt krypande, men förhörsledaren ofta irriterad”, Expressen, 21 april 1961. 
265 Se ”Dokument om svensk vädjan framläggs i Eichmannprocessen”, Svenska Dagbladet, 11 april 1961. 
266 Se ”De klentrogna och svaga”, Svenska Dagbladet, 22 april 1968. 
267 Se ”Skjutning av judar var för långsamt, specialläger inrättades med gasugnar”, Göteborgsposten, 21 oktober 
1967. 
268 Hilberg (1961). 
269 Hilberg (1961), s. 257. 
270 Hilberg (1963). 
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svenska, med ordet förintades. En linje som Gripenberg sedan följer konsekvent i sin 

översättning av hela boken. I bokens inledning på sid 34 översätts Hitlers profettal enligt 

följande lydelse: … utan ett förintande av den judiska rasen i Europa.271 I översättningen 

kombinerar Gripenberg ordet förintelse i ett stort antal olika sammansättningar. Dessa 

sammansättningar är så markanta och upprepande i boken att det inte går att undgå och 

reflektera samt uppmärksammas över dess talrika omfattning. Vid en närläsning av hela 

bokens text framkommer det att olika sammansättningar av ordet förintelse förekommer totalt 

178 gånger på 173 sidor, se bilaga 1. Att Hilberg i Gripenbergs svenska översättning även 

anger innebörden för det framtida begreppet Förintelsen som signifikativt för det judiska 

folkmordet, framkommer som tydligast i följande två citat på sid 8 och sid 56. 

 

” Utgångspunkten för hela detta företag var definieringen av termen <<jude>>. Så snart de 
tyska myndigheterna hade denna definition till sitt förfogande, hade de också möjlighet att 
automatiskt sortera ut föremålen för förintelsen.”272 
 
” Tyskarnas utrotande av de europeiska judarna var världens första fullständigt genomförda 
förintelseprocess. För första gången i den västerländska civilisationens historia hade 
gärningsmännen besegrat alla administrativa och moraliska hinder som ställde sig i vägen 
för en sådan operation. Och det var första gången som de judiska offren – hämmade av den 
tvångströja som deras historia hade lagt på dem – såväl fysiskt som psykologiskt störtade sig 
i den slutliga förintelsen.”273 
 

För att förstå hur ordet förintelsen sedermera blev det svenska ordet och begreppet 

Förintelsen är det av vikt att även närmare studera bakgrunden till Hilbergs svenska 

översättare Claës Gripenberg, 1911–1976, född i Helsingfors, Finland, tillhörande den högre 

finlandssvenska adeln. Hans mor var syster till Gustaf Mannerheim, general, riksföreståndare, 

överbefälhavare, marskalk och president av Finland.274 Gripenberg blev själv yrkesofficer 

och tjänstgjorde både under det finska vinterkriget och fortsättningskriget mot Sovjet. År 

1952 flyttade han till Sverige, Stockholm, och påbörjade en karriär som yrkesöversättare 

främst anlitad av Bonniers Förlag. Gripenberg översatte företrädesvis engelsk skön- och 

facklitteratur med specialisering på historia, politik och det andra världskriget. Hans 

översättningar rönte oftast stor uppskattning eftersom de präglades av ett samvetsgrant arbete. 

 
271 Hilberg (1963), s. 34. 
272 Hilberg (1963), s. 8. 
273 Hilberg (1963), s. 56. 
274 <https://www.britannica.com/biography/Carl-Gustaf-Emil-Mannerheim>, (6/4 2022). 
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Han var god vän med Bonniers Förlagsredaktör och chef för översättningsavdelningen 

Staffan Andræ, som tidigare omnämnts i min undersökning.275 

 

9.3. Etableringen av begreppet Förintelsen i Sverige 

I mitt sista undersökande avsnitt avser jag studera etableringen av begreppet Förintelsen i 

Sverige, med den exakta innebörden av begreppet införstådd och känd för envar såsom ett 

begrepp för det judiska folkmordet under det andra världskriget. För mitt begreppshistoriska 

perspektiv tillämpar jag för detta avsnitt dels den onomasiologiska analysmetoden, dels det 

lexikala semantiska perspektivet med tillämpning av den semasiologiska analysmetoden.  

  

9.3.1. Perioden mellan visningarna av tv-serien Förintelsen, år 1979 – 1982  

”I sommar och i höst bjuder TV 2 på den mäktigaste och mest intressant lektion i 1900-
talshistoria tittarna kan tänka sig. USA:s uppmärksammade serie ”Förintelsen” sänds i 
repris…”276 
 

I de debattartiklar, krönikor, nyhetsreportage som jag under denna underökning studerat och 

analyserat, och som publicerades i olika dagstidningar efter visningen av tv-serien 

Förintelsen fram till slutet av år 1982, kopplades numera ordet förintelsen samman med det 

judiska folkmordet som ett eget självständigt ord och begrepp. Det kunde vara både med 

angivandet av förintelsen i gemen stavning, ”Förintelsen” inom citationstecken och 

Förintelsen som ett egennamn med stor initialversal. Detta gällde inte bara artiklar som 

berörde visningen av tv-serien Förintelsen, utan till stor del artiklar som historiskt berörde det 

judiska folkmordet under det andra världskriget, och där ordet Förintelsen användes som ett 

ord och ett begrepp med en klar innebörd. Exempel på artiklar med utvalda citat som 

innefattar meningar med förintelsen, ”Förintelsen” och Förintelsen citeras här. 

 

• 24/3 1981; ”… har Faurisson valt att också gå till angrepp mot flera personer som 
skrivit om Förintelsen.”277 

• 1/3 1982; ” Det skulle snart ges ett tredje alternativ: Koncentrationslägren och 
förintelsen.”278 

 
275 <https://litteraturbanken.se/översättarlexikon/artiklar/Claës_Gripenberg>, (21/3 2022), och 
uppsatsförfattarens mailkorrespondens med Staffan Andræs dotter Hélène Andræ, den 21 mars 2022. 
276 Se ”FÖRINTELSEN”, Expressen, 15/7 1982. 
277 Se ”Nynazist eller vetenskapsman”, Göteborgs-Posten, 24 mars 1981. 
278 Se ”Mellan Buda och Pest”, Aftonbladet, 1 mars 1982. 
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• 6/8 1982; ” En okänd SS-man gjorde ett fotoalbum av FÖRINTELSEN…”279 
• 21/8 1982; ” TV-serien grumlar bilden av den verkliga förintelsen”280 
• 24/8 1982; ” Djupt inne i många israeler från Europa brinner minnet av 

Förintelsen.”281 
• 15/9 1982; ” Men Förintelsen (respektera ordet och dess innebörd!) är av en helt 

annan dignitet.”282 
 

Två år efter premiärvisningen år 1979 i TV2 av tv-serien Förintelsen var tiden mogen för en 

reprisvisning av tv-serien. En visning som denna gång hade regisserats av tv-seriens förut 

hårda motståndare producenten Frank Hirschfeldt på TV2:s faktaredaktion, enligt följande 

upplägg; Sju historiska faktaprogram kring nazismens uppgång och fall som visades mellan 

den 19 juli – 30 augusti, före tv-serien Förintelsen som visades mellan den 2 – 5 september, 

och därefter följdes av tre dokumentärprogram om förintelselägret Auschwitz som visades 

mellan den 11 – 25 september. I två intervjuer i SVT:s egen programtidning Röster i radio-

TV så sa Hirschfeldt följande. 

 

”IM: Du var emot ”Förintelsen” förra gången den sändes. Är du det nu också? 
FH: Ja, jag ser den som en rent kommersiell produkt, gjord för att tjäna pengar. Men det 
sägs att den informationsmässigt åstadkommit mer än alla slags böcker i ämnet.”283 
 
” Ändå måste det erkännas som ett faktum att serien Förintelsen blev en tittarframgång 
överallt där den visades. Den hade en aktiverande verkan på särskilt ungdomlig publik och 
fick ungdomar och lärare att sysselsätta sig med frågan.”284 
 
Vid visningen år 1979 av tv-serien Förintelsen kritiserades SVT för att inte samtidigt visa 

dokumentärprogram med bakgrund till Nazitysklands brott mot mänskligheten och det 

judiska folkmordet. Hirschfeldt berättade följande i två intervjuer om varför bakgrunden till 

Förintelsen nu skulle visas med olika dokumentärprogram före och efter tv-serien. 

 

” – Det fanns få program vid den tiden som kunde fungera som inledning till Förintelsen. Det 
var först efter att serien visades runt om i världen som producenterna vaknade upp och 
började sammanställa material från andra världskriget.”285 
 

 
279 Se ”En okänd SS-man gjorde ett fotoalbum av FÖRINTELSEN”, Expressen, 6 augusti 1982. 
280 Se ”TV-serien grumlar bilden av den verkliga förintelsen”, GT, 21 augusti 1982. 
281 Se ”Kan vi förstå Israel?”, Expressen, 24 augusti 1982. 
282 Se ”Jag känner mig lurad efter detta DN-samtal”, Expressen, 15 september 1982. 
283 Se ”Vad kan vi lära av alla nazistprogrammen?”, Röster i radio-TV nr 38, 24–30 september 1982. 
284 Se ”Vägen till Förintelsen”, Röster i radio-TV nr 28, 16–22 juli 1982. 
285 Se ”Förintelsen sänds i repris med seriös inramning”, Göteborgsposten, 17 juli 1982. 
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” Nu när jag kan göra alla dessa program runt omkring tror jag man får ett ännu bättre 
grepp om det som hände judarna under andra världskriget.”286 
 
Hirschfeldt noteras i dessa intervjuer använda tv-seriens titel Förintelsen, vilket han vid 

tidigare intervjuer år 1979 undvikit att göra. Reprisvisningen av tv-serien Förintelsen blev 

ånyo en jätteframgång. Enligt SVT:s egen tittarundersökning för perioden 30 augusti–

söndagen 5 september så placerade sig tv-serien på tittartoppen med 2 291 200 tittare, dock 

slagen av en annan tv-serie, Dallas, som hade över fyra miljoner tittare. Den absoluta 

betygstoppen fick dock tv-serien Förintelsen av tittarna, med 4,5 i betyg på en femgradig 

skala.287 

 

Förutom medias anpassning till det nya ordet och begreppet Förintelsen hade 

läromedelsföretagen producerat nya läromedel för skolorna med fokus på det judiska 

folkmordet. Bokförlaget Natur och Kultur producerade särskilda läromedel i serie, kallade för 

TEMA-bilder omfattande ett antal diabilder, ett häfte med kommenterande text och 

fördjupningstext och ett ljudband att lyssna på medan klassen tittade på diabilderna. År 1982 

gav de ut TEMA-publikationen FÖRINTELSEN: Judeförföljelser / I koncentrationsläger med 

bifogad introduktion som löd. 

 
” Den här TEMA-serien, med den övergripande rubriken FÖRINTELSEN, är ett dubbel-
TEMA. I den första delen ”Judeförföljelser” berättar vi om judeförföljelsernas bakgrund, 
judeförföljelser i Sverige och andra länder, vad sionism är m m. Bildmaterialet är till större 
delen från Hitler-Tyskland, där nazisterna systematiskt försökte utrota alla judar.”288   
 

Därmed kan etableringsprocessen gentemot den svenska allmänheten som brukare av det nya 

ordet och begreppet Förintelsen, i det gamla ordet förintelsen, med dess nya betydelse och 

innebörd som ett begrepp för det judiska folkmordet under det andra världskriget, sägas vara 

genomförd.  

 

 

 

 

 
286 Se ””Förintelsen” i repris i höst”, Expressen, 19/7 1982. 
287 Se ”Nygammalt på botten”, Aftonbladet, 25 september 1982. 
288 Berggren, Carl Jonas, Johansson, Fredrik, Warne, Kjell, FÖRINTELSEN: Judeförföljelser / I 
koncentrationsläger, Stockholm 1982, s. 3. 
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10. SLUTSATS 

Såsom redovisats i det teoretiska ramverket för min undersökning har jag studerat och 

analyserat den process som grundat orden och begreppen Holocaust och Förintelsen. Jag har 

genom tillämpning av ett transnationellt teoretiskt perspektiv studerat orden och begreppen 

Holocaust och Förintelsen, processen kring förändringen av ordet och begreppet Förintelsen i 

svenskt språkbruk och därtill har jag studerat ordet och begreppet Förintelsens föränderlighet 

och dynamiska funktion i förhållande till såväl dess förflutna i nuet som i framtiden. Jag har 

tillämpat det lexikala semantiska perspektivet genom studiet av orden och begreppen 

Holocaust och Förintelsen, hur de har etablerats och hur de har använts, vilken betydelse 

dessa ord och begrepp har förvärvat. Min studie har markerats som avslutad år 1982 då jag 

menar att ordet och begreppet Förintelsen har definierats i svenskt språkbruk. Metodiskt har 

jag tillämpat det semasiologiska perspektivet, studiet av orden och begreppen Holocaust och 

Förintelsens betydelse och etableringsgraden av orden hos språkbrukarna. Den 

onomasiologiska metoden har använts genom synkron och diakron analys då jag har studerat 

andra begrepp som hävdats inneha samma betydelse som orden och begreppen Holocaust och 

Förintelsen. Jag har även analyserat bruket av orden och begreppen i olika miljöer, inom 

förintelseforskningen och i massmedia. Vidare har jag undersökt den historiska utvecklingen 

och innebörden av orden och begreppen Holocaust och Förintelsen vid varierande tidpunkter 

för att se förändringen av dem över tid.289 

 

10.1. Begreppsöverföringen 

Den första frågan jag avsåg att besvara genom min studie var följande. Hur kan vi utifrån ett 

begreppshistoriskt perspektiv förklara begreppsöverföringen och etableringen från begreppet 

Holocaust, till det svenska ordet förintelsen med dess nya betydelse Förintelsen? 

 

Jag har i min undersökning tydligt visat att tv-serien Holocaust byggde på ett noga förberett 

amerikanskt marknadsföringskoncept. Lanseringen av tv-serien i USA följdes av utgivningen 

av Gerald Greens roman Holocaust, som i sin tur blev en internationell bestseller. Romanens 

framgång i USA resulterade i att romanen publicerades i svensk översättning redan före 

visningen av tv-serien i svensk tv. Min undersökning har tydligt visat att begreppets 

etableringsprocess i Sverige för det nya ordet och begreppet Förintelsen inleddes av 

 
289 Se avsnitt 4 och 5. 
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bokförlaget Bonniers Förlag som såg en positiv ekonomisk potential i att ge ut Gerald Greens 

roman med dess svenska titel Förintelsen vintern 1978. Den transnationella 

begreppsöverföringen var därmed betingad av att det fanns ekonomiska faktorer och en 

noggrann planering som samverkade för att optimera en internationell spridning av 

Holocaust, både som roman och som tv-serie.290  

 

Jag har visat att det fanns en samtida relation och ett ömsesidigt utbyte mellan Bonniers 

Förlag och SVT:s inköpsansvarige producent Göran Sellgren. Min undersökning ger starkt 

stöd för att Bonniers Förlag och SVT:s samverkan påverkade processen för begreppets 

transnationella begreppsöverföring, särskilt genom Bonniers Förlags marknadsföring av 

romanen före tv-serien, med den kommande SVT-visningen av tv-serien som en del av 

marknadsföringen för romanen.291  

 

Jag har visat att Greens amerikanska originaltitel Holocaust översattes till den svenska titeln 

Förintelsen av Bonniers Förlags egen översättare Staffan Andræ. Jag menar att översättaren 

Andræ var styrd och påverkad av de språkliga rekommendationer som den Svenska 

språknämnden utfärdat, i synnerhet i avseendet att det kulturpolitiska motståndet mot den 

anglo-amerikanska kulturen var av betydelse, särskilt mot användandet av anglo-amerikanska 

låneord i Sverige. Den svenska kulturen och språket skulle kort sagt värnas. Jag anser att 

Andræ hade påverkats av hur ordet förintelsen tidigare brukats inom det svenska språket och i 

litteraturen före år 1978. Andræ var vid översättningen av romanen Förintelsen 62 år 

gammal, väl etablerad och innehade en hög chefsposition på Bonniers Förlag, tillika var han 

en erkänt skicklig översättare av engelsk litteratur. Hans gode vän och arbetskollega på 

Bonniers Förlag, översättaren Claës Gripenberg, översatte Raul Hilbergs verk Hur de 

Europeiska Judarna Förintades till svenska femton år före utgivningen av romanen 

Förintelsen. 

Gripenbergs översättning uppvisade en anmärkningsvärd och omfattande användning av 

ordet förintelse i alla dess semantiska sammansättningar och böjningsformer, däribland 

specifikt ordet förintelsen i dess betydelse som ett signifikativt ord i den översatta texten 

tillsammans med det judiska folkmordet. Även Gripenberg var en väl renommerad 

översättare av engelsk litteratur, känd för sin skicklighet som översättare. Det torde därför ha 

 
290 Se avsnitt 10.1.1 – 10.1.3. 
291 Se avsnitt 10.1.4. 
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varit en logisk följd för Andræ att använda sig av Gripenbergs tidigare översättning av 

Hilbergs verk som ett inspirerande arbetsunderlag inför hans eget arbete med översättningen 

av Greens roman. Dessutom handlade de båda publikationerna om det judiska folkmordet 

under det andra världskriget.292  

 

Omständigheten att Bonniers Förlag genom sin översättare Andræ introducerade ordet 

Förintelsen som ett svenskt begrepp för det judiska folkmordet har hitintills varit en helt 

okänd historisk händelse, i synnerhet inom den svenska förintelseforskningens 

historieskrivning. 

 

Tidigare vetenskapliga publikationer som redovisats i denna undersökning, har ensidigt 

hävdat att det var tv-serien Förintelsen som våren 1979 introducerade ordet Förintelsen som 

ett nytt begrepp för det judiska folkmordet, vilket är ett felaktigt antagande.293 

 

SVT:s monopolställning och visning av tv-serien Förintelsen medförde att det redan genom 

de litterära utgåvorna befästa ordet och begreppet Förintelsen nu kom att bli känt för den 

svenska allmänheten. På så vis marknadsförde SVT det nya ordet Förintelsen som ett begrepp 

som var synonymt med det judiska folkmordet. Med min undersökning har jag visat att 

SVT:s visning av tv-serien Förintelsen var den brytpunkt som på bred front igångsatte 

begreppets etableringsprocess i Sverige, mot ett eget självständigt ord och som ett begrepp 

för det judiska folkmordet.294  

 

Att det kunde gå så snabbt att etablera ordet Förintelsen som ett begrepp för det judiska 

folkmordet efter visningen av tv-serien Förintelsen, hävdar jag berodde på att ordet 

förintelsen redan varit känt tidigare i Sverige, om än under en längre tid och i begränsad 

omfattning. Det fanns före år 1978 inom den svensk-judiska minoriteten en bekanthet och 

känsla för det specifika ordet förintelsen, en bekanthet som gjorde att ordet förintelsen 

publicerades och förknippades i sammanhang som berättade om det judiska folkmordet. I min 

undersökning har detta visats vid genomgång av olika artiklar i Judisk Krönika före år 1979, 

och vid min intervju med företrädarna för det numera avvecklade Institutet för Judisk Kultur. 

Särskilt under början av 1960-talet i samband med Eichmannrättegången i Israel användes 

 
292 Se avsnitt 10.1.3, 10.2.3 och bilaga 1. 
293 Se avsnitt 7.2. 
294 Se avsnitt 9.4, 10.1.5 och 10.1.6. 
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ordet förintelsen både av Judisk Krönika och i svenska dagstidningar som ett synonymt ord 

för det judiska folkmordet.295  

 

Med utgångspunkt för vad min undersökning visat anser jag att en begynnande 

begreppsprocess för ordet förintelsen i Sverige inleddes på 1940-talet, eftersom det dels var 

en språklig utveckling hos tidningarnas skribenter, dels en del av en omedveten process inom 

den svensk-judiska minoriteten som under lång tid hade grundlagt en acceptans för ordet 

förintelsen som ett beskrivande ord för det judiska folkmordet.  

 

I min undersökning tar jag specifikt upp ordet judeutrotningen som av historiker anförts vara 

det tidigare kända begreppet i Sverige för det judiska folkmordet, före Förintelsen. Jag har 

med min undersökning klart visat att ordet judeutrotningen aldrig var ett allmänt känt eller 

vedertaget begrepp för det judiska folkmordet före ordet och begreppet Förintelsen. Jag har 

även med min undersökning visat att ordet judeutrotningen företrädesvis användes som en 

benämning av dagstidningarna, främst under 1960-talet i samband med 

Eichmannrättegången. Ordet judeutrotningen förekommer inte heller i SAOL:s utgåva från år 

1982. Dessutom hade ordet en dålig klang med en nedsättande innebörd då det kunde 

härledas till de nazistiska förövarnas eget språkbruk.296 

 

Sammanfattningsvis har min undersökning visat det stora genomslaget och den brytpunkt 

som kom i USA våren 1978 i samband med visningen av tv-serien Holocaust, med dess 

skildring av den judiska offergruppens öden under det andra världskriget. Tv-seriens titel 

blev hos den breda amerikanska allmänheten det ord och begrepp som därefter enbart kom att 

förknippas med det judiska folkmordet. Min undersökning har tydligt visat den unika roll 

som tv-serien spelade för den transnationella begreppsöverföringen från USA:s Holocaust till 

Sveriges Förintelsen, eftersom tv-seriens titel och innehåll direkt påverkade vilken framtida 

betydelse det nya ordet och begreppet Förintelsen skulle komma att få i Sverige.  

 

 

 

 

 
295 Se avsnitt 10.2.2 och 10.1.7. 
296 Se avsnitt 10.2.1 och 10.1.7. 
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10.2. Begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk 

Den andra frågan i min studie lyder enligt följande. När, hur och av vem eller vilka befästes 

begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk?  

 

Att visningen av tv-serien Förintelsen kom att innebära att en transnationell 

begreppsöverföring skulle genomföras till det nya ordet Förintelsen, med samma innebörd 

som hos begreppet Holocaust, gick inte att förutspå. Såsom jag visat i undersökningen 

berodde den snabba etableringsprocessen på den mycket stora massmediala uppmärksamhet 

som ägde rum samtidigt och efter tv-seriens visning. Ordet förintelsen spreds intensivt till 

allmänheten under kort tid på ett exceptionellt omfattande sätt.297  

 

Jag har tydligt visat i min undersökning att spridningen var ett resultat av SVT:s 

monopolställning och tidningarnas samtida och omfattande publicering av olika artiklar, vilka 

dels avhandlade tv-serien, dels historiken bakom Förintelsen.298  

 

Därmed anser jag att min undersökning klart visar att det var medias insats som befäste ordet 

som både ett ord och ett begrepp för det judiska folkmordet hos den svenska allmänheten. 

Genomgående för majoriteten av de olika tidningsartiklar som publicerades i samband med 

visningen och cirka en månads tid efter visningen, var att artiklarna inleddes med att 

journalisten skrev ut ”Förintelsen” som ett beskrivande och samlande begrepp för sin artikels 

innebörd och syfte, vilket var att allmänheten ville veta mer historiskt om det judiska 

folkmordet och att alla, från skolungdom till vuxen skulle lära sig av och om det hemska som 

skett under andra världskriget. Det framgår klart och tydligt att tidningsartiklarna redan vid 

visningen av tv-serien och direkt efteråt, använde ordet Förintelsen som ett nytt begrepp, i de 

flesta fall inom citationstecken, för att gentemot läsarna visa och klargöra att artiklarna 

handlade om det judiska folkmordet under det andra världskriget.299 

 

En mycket viktig och avgörande roll för ordet och begreppet Förintelsens etablering i 

Sverige, anser jag att det Skandinaviska institutet för judisk utbildning och kultur har spelat. 

Medan medias bidrag till etableringsprocessen var en oplanerad publicering av en mängd 

olika artiklar riktade mot allmänheten, var institutets bidrag en mycket välplanerad och 

 
297 Se avsnitt 10.1.5 – 10.1.7. 
298 Se avsnitt 9.4, 10.1.5 och 10.1.7. 
299 Se avsnitt 10.1.6. 
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strukturerad informationskampanj med ett uttalat mål; Ordet förintelsen är begreppet 

Förintelsen som är det judiska folkmordet. Institutets målgrupp i denna informationskampanj 

var det offentliga Sveriges alla skolor och bibliotek. Valet var synnerligen strategiskt då 

lärandet vid denna tid enkom utgick från dessa offentliga utbildnings- och kulturinstitutioner. 

Genom intervjun med Jaff Schatz och Henryk Rozenberg har min undersökning visat att det 

var deras framsynta planering, deras samverkan med Utbildningsdepartementet, deras 

färdigställande av en omfattande och bred informationskampanj med informations- och 

utbildningsmaterial, redan före och direkt efter visningen av tv-serien, som var den avgörande 

insats som lade grunden för en etablering och ett befästande av ordet och begreppet 

Förintelsen hos det offentliga Sverige och den unga skolgeneration som då skulle lära sig 

inför framtiden. Institutets roll och insats genom Schatz och Rozenberg har anmärkningsvärt 

nog varit helt varit okänd inom den svenska förintelseforskningens historieskrivning. 

Tidigare vetenskapliga publikationer som redovisats i denna undersöknings forskningsläge 

har i stället betonat att den tidigare svenska förintelseforskningen var ett vitt fält fram tills 

mitten av 1990-talet.300  

 

Jag har i min undersökning valt att stanna vid året 1982 med att anföra att 

etableringsprocessen av det nya ordet Förintelsen som ett begrepp för det judiska folkmordet 

kan sägas vara befäst och genomförd då. Att jag är av den uppfattningen visas tydligt genom 

min undersökning dels då media generellt valde att använda Förintelsen som ett självständigt 

egennamn, antingen med gemen eller versal stavning, dels för att SVT valde att under år 

1982 visa tv-serien Förintelsen i repris inramat av tio fristående historiska fakta- och 

dokumentärprogram om det judiska folkmordet under det andra världskriget, dels då 

läromedelsföretagen under samma år gav ut nya läromedel till skolorna med fokus på det 

judiska folkmordet under den övergripande titeln Förintelsen.301  

 

I tv-serien visades explicit Nazitysklands förföljelse och massmord på judiska män, kvinnor 

och barn. Innehåll och narrativ i tv-serien var uteslutande judiskt med fokus på den judiska 

familjen Weiss öden före och under andra världskriget. Därmed var det också den historiebild 

som tv-serien förmedlade under begreppet Förintelsen till det svenska folket, och den 

 
300 Se avsnitt 7.2 och 10.1.7.  
301 Se avsnitt 10.3.1. 
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betydelse och innebörd som innebär att ordet och begreppet Förintelsen idag är synonymt 

med det judiska folkmordet under det andra världskriget.302    

Mitt arbete presenterar ett resultat som kullkastar tidigare uppfattningar om etableringen av 

ordet och begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. Etableringen av ordet och begreppet 

Förintelsen genomfördes på följande sätt. Bonniers Förlag lanserade år 1978 en översättning 

av romanen Holocaust, i Sverige marknadsförd med titeln Förintelsen. År 1979 

premiärvisade SVT den amerikanska tv-serien Holocaust, i Sverige marknadsförd med titeln 

Förintelsen. Tidningarna fylldes från år 1979 av artiklar om det nazistiska folkmordet på 

judar under andra världskriget med rubriken Förintelsen samtidigt som Skandinaviska 

Institutet för judisk utbildning och kultur producerade läromedel för Sveriges samtliga skolor 

och bibliotek under begreppet Förintelsen. År 1982 repriserades tv-serien Förintelsen, 

omgärdad av faktaprogram, allt under det samlande namnet Förintelsen. Ordet och begreppet 

Förintelsen hade slutligen, efter fyra års intensiv användning, slagit igenom i svenskt 

språkbruk.  

 

Mitt arbete visar sammantaget att det fanns en samstämmighet, en gemensam vilja hos 

Bonniers Förlag, SVT, massmedia och judiska organisationer att benämna det nazistiska 

folkmordet på judar under andra världskriget under den gemensamma benämningen 

Förintelsen. Alla samverkade för att befästa ordet och begreppet Förintelsen. Jag har i mitt 

arbete visat att det inte enbart var titeln på en tv-serie som befäste begreppet Förintelsen i 

svenskt språkbruk. Det krävdes en omfattande samverkan för att etablera ordet och begreppet 

Förintelsen i Sverige såsom ett samlande begrepp för det nazistiska folkmordet på judar 

under andra världskriget.  

 

 

11. REFLEKTIONER OCH VIDARE FORSKNING 

 

11.1. Begreppet Förintelsen och dess framtid 

I följande avsnitt diskuteras avslutningsvis hur framtiden ser ut för begreppet Förintelsen. 

Kan begreppet utvecklas till att även innefatta andra offergrupper, eller är begreppet 

Förintelsen enkom förknippat med det judiska folkmordet under det andra världskriget? 

 
 

302 Se avsnitt 10.1.1. 
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11.2. Är begreppet Förintelsen tillhörande en, eller flera grupper? 

För att återanknyta till min uppsats inledande citat av Raul Hilberg: 

 

Förintelsen kan inte förändras utan är alltid densamma. Men den värld vi lever i förändrar 
meningen hos Förintelsen alltmedan tiden passerar framför våra ögon, oavsett om vi 
välkomnar utvecklingen eller inte.303 
 

Det som utmärker sig som särskilt speciellt och unikt gällande det svenska ordet och 

begreppet Förintelsen, är att dess tillblivelse kan definieras till tidpunkten då Bonniers 

Förlags översättare Staffan Andræ tog ett gammalt svenskt ord och gav det en distinkt 

betydelse, ett ord och begrepp som idag är ett av Sveriges mest kända, ett begrepp som torde 

vara en del av allas individuella historiemedvetande.304  

 

Något förvånande är att ingen inom den svenska förintelseforskningen förut gjort en studie 

och undersökning över den historiska bakgrunden till när Sverige fick ett begrepp av sådan 

styrka och dignitet genom ombruk, betydelseförändring och ifyllnad av ett redan existerande 

ord. Med den nu definierade och nyvunna kunskapen om begreppets bakgrund och uppkomst 

torde det vara förenklande och långt mer givande att föra kommande diskussioner om 

exempelvis vem, eller vilka, som ska inkluderas i begreppet Förintelsen.  

 

Termen Förintelsen är idag ett efterkrigstida konstruktionsbegrepp för det judiska folkmordet, 

myntat efter det andra världskriget i syfte att beskriva det yttersta målet med den nazistiska 

ideologin, total förintelse av det judiska folket, om nazisterna hade fått möjlighet att fullfölja 

sin politik.305  

 

Därmed sagt var Förintelsen ett mål som aldrig fullföljdes eftersom ingen offergrupp blev 

fullständigt förintad. Däremot var alla offergrupper ett och samma mål för den nazistiska 

ideologiska målsättningen, vilken syftade mot en total förintelse. Offergrupperna bestod av 

minoriteter som romer, homosexuella, polacker, Jehovas vittnen, sovjetiska krigsfångar, 

individer med funktionsnedsättning, och som alla blev förföljda och mördade av 

Nazityskland. Dessa grupper har efter andra världskriget kategoriserats som offer för den 

 
303 Hilberg, Raul, Opening Remarks: The Discovery of the Holocaust, i Hayes, P (red.), Lessons and Legacies: 
The Meaning of the Holocaust in a Changing World, Northwestern University Press, USA 1991, s. 18. 
304 Se avsnitt 10.1.3. 
305 Se avsnitt 6.2. 
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nazistiska ideologin, offergrupper som blev förföljda, utsatta för övergrepp, som blev offer av 

ett massmord eller ett brott mot mänskligheten. Frågan är då om även dessa offergrupper kan 

och skall omfattas av begreppet Förintelsen tillsammans med det judiska folket?  

 

Frågan är om vi kan och skall dra lärdom av visdomsorden från Hilberg, den främste av 

forskarna kring Förintelsen. Förändras meningen hos Förintelsen? Är begreppet Förintelsens 

innebörd huggen i sten? Är det bara den judiska offergruppen som skall omfattas av 

Förintelsebegreppet? Kan vi genom historien omvärdera och göra nya tolkningar av 

begreppets innebörd? Kan vi i vår tid utveckla begreppet Förintelsen? Jag anser att vi kan 

göra det då själva essensen i all historieskrivning är att historia kan förändras och omvärderas 

efterhand som nya rön framträder. Därmed kan även innebörden av begreppet Förintelsen 

förändras. 

 

En framtida forskning skulle kunna kombinera folkmords- och Förintelsebegreppet och 

därigenom visa hur begreppen utvecklats och förändrats i Sverige och internationellt från 

andra världskrigets slut fram till dags dato gällande vilka som blev systematiskt förföljda och 

mördade av Nazityskland. Offergrupper som blev utsatta för förföljelse, övergrepp, mord, 

massmord, folkmord på grund av att de var en måltavla för den nazistiska ideologin, ska 

dessa grupper gemensamt inbegripas inom samlingsbegreppet Förintelsen? En reflektion är 

att ingen offergrupp skall exkluderas eller förminskas inom historieskrivningen när det gäller 

att förmedla en rättvis historisk bild av det som förevarit. Offergrupperna måste placeras och 

förstås inom samma historiska kontext då det inte är fråga om en tävling i lidande eller i 

offer.  

 

Framtida forskningsfrågor blir: Vem äger Förintelsen, och i så fall hur och varför? Hur ska 

begreppet Förintelsen förstås och definieras? Vilka offergrupper ska inbegripas i begreppet? 

Vilka offergrupper under det andra världskriget ska omfattas av begreppen förföljelse och 

övergrepp, massmord, folkmord eller Förintelsen? Hur och varför kategoriseras de som 

mördades av Nazityskland som offer för en förföljelse och övergrepp, offer av ett massmord, 

offer av ett folkmord eller offer inom Förintelsen? Vilken problematik kan identifieras i att 

kategorisera Nazitysklands offer som offer för en förföljelse och övergrepp, offer av ett 

massmord, offer av ett folkmord eller offer inom Förintelsen? 

Detta är frågeställningar att såväl lyfta fram och studera som forska på i framtiden. 
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13. BILAGOR 

 
Bilaga 1 – Olika sammansättningar av ordet förintelse i Raul Hilbergs verk Hur De 
Europeiska Judarna Förintades, Stockholm 1963. 
Bilaga 2 – Uppsatsförfattarens mailkorrespondens med Dokumentarkivet, Sveriges Radio 
Förvaltnings AB, Börje Sjöman, den tredje februari 2022. 
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Bilaga 1 

 

The Destruction of the European Jews av Raul Hilberg utgiven i USA år 1961, översatt från 
engelskan av Claës Gripenberg och utgiven i Sverige år 1963 med titeln Hur de europeiska 
judarna förintades. Den svenska förkortade versionen består av 173 sidor läsbar text, totalt 
202 sidor med registret. Den amerikanska originalutgåvan är på 788 sidor. 
 
Olika kombinationer av ordet förintelse förekommer totalt 178 gånger på 173 sidor…  
 
Sid 6: förintelseverket 3 ggr 
Sid 8: förinta, förintelsemaskineri, förintelsen 
Sid 9: förintelseprocessen, förintelsemaskineriet 
Sid 10: förintelseprocessen 
Sid 11: förintandet 
Sid 12: förintandet 2 ggr, förintelsemaskineri 2 ggr, förintelseprocessen 
Sid 13: förintelsemaskineriet 2 ggr, förintelseprocess 2 ggr, förintas, förinta, förintande 
Sid 14: förintelseprocess 3 ggr, förintelseprocessens, förinta, förintandet 2 ggr, förintande, 
förintelseprocessen 
Sid 15: förintelseprocessen 2 ggr 
Sid 17: förintelseprocess, förintande, förintelseprocessen, förintandet 
Sid 18: förintelsemaskineriet, förintandet 
Sid 19: förintelseteknokrater, förintelseprocessen, förintelseskedet 2 ggr 
Sid 21: förintelseprocessen 3 ggr, förintande 
Sid 23: förintelseprocessen 2 ggr, förintelseeffekt, förintelsemedel, förintelsemaskineriet 
Sid 24: förintelseprocessen 2 ggr 
Sid 25: förintelseprocessen 3 ggr 
Sid 26: förintelseprocessen 2 ggr, förintelsemaskineriet 
Sid 27: förintelseprocessen 3 ggr, förintelsemaskineriet 2 ggr 
Sid 28: förintelsearbetet, förintelseprocessen 
Sid 30: förintelseprocessen 
Sid 31: förintelseoperationerna, förintelseprocessen 
Sid 32: förintandet, förintelseprocessen 3 ggr 
Sid 33: förintelseprocessen 
Sid 34: förintandet 
Sid 35: förintade 
Sid 36: förintelseprocessen 2 ggr, förintande, förinta, förintandet 
Sid 37: förintelseprocessen, förintelseoperationerna 
Sid 38: förintelseprocessen, förintelseverksamheten 
Sid 39: förintelseoperationerna, förintelseprocessen 3 ggr, förinta 
Sid 44: förintelseprocessen 3 ggr 
Sid 45: förintande, förintelseprocess, förintelse 
Sid 47: förintelseoperationernas, förintelseprocessen 
Sid 49: förintelseapparaten, förintelseprocessen 
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Sid 50: förintelseprocessen, förintelse 
Sid 51: förintelseprocessen 2 ggr, förintelse 
Sid 52: förintelseprocessen 2 ggr 
Sid 53: förintelseprocessen 
Sid 56: förintelseprocess, förintelsen 
Sid 57: förintades, förintelseprocessen 2 ggr, förintande 
Sid 59: förintelseprocessen, förintades 
Sid 61: förintelseprocessen, förinta 
Sid 62: förintelse 
Sid 64: förintas 
Sid 66: förintelseprocessen 
Sid 67: förintande, förintade 
Sid 70: förintandet 
Sid 71: förintandet 
Sid 72: förintelsen, förintande 2 ggr 
Sid 73: förintelseprocessen 2, förintelsen 
Sid 75: förintelseprocessens 
Sid 78: förintandet 
Sid 79: förintelseprocessen 2 ggr 
Sid 80: förintandet 
Sid 83: förintelseprocessen 
Sid 84: förinta 
Sid 86: förintandet 
Sid 90: förintelsemaskineriet, förintelsens 
Sid 92: förintas 
Sid 94: förintelseprocessen 
Sid 102: förintelsens 
Sid 109: förinta, förintelseprocessen, förintelsen 
Sid 111: förintelse 
Sid 112: förintande, förintandet 
Sid 114: förintelse, förintande 
Sid 115: förintelsen 
Sid 122: förinta 
Sid 132: förintandet 
Sid 136: förintelseprocessens 
Sid 153: förintelseprocessen 
Sid 157: förintelsemaskineriet 
Sid 166: förintande, förintelse, förintelseaktioner 
Sid 167: förintelsekedja, förintelsen 
Sid 168: förintelseprocess, förintelse 3 ggr, förintelseprocessen 2 ggr 
Sid 169: förintelse 
Sid 170: förintande, förintelsemöjligheterna 
Sid 171: förinta, förintelseaktion, förintelsen 
Sid 172: förintande, förintelsen 
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Bilaga 2 

 

Den tors 3 feb. 2022 kl 15:26 skrev Börje Sjöman 
 
Hej! 
  
Som jag skrev i mitt förra svar har vi besöksförbud, och detta kommer (trots de nya beskeden 
idag från statsmakterna) att fortsätta gälla till och med utgången av mars, eftersom 
programbolagen är angelägna om att kunna ha sändningsverksamheten intakt. Dessutom är 
Dokumentarkivets roll, som du förmodligen känner till, att vara företagsarkiv, dvs är inte 
offentligt. 
  
I varje fall har jag ägnat en hel del tid åt att undersöka vårt material vad gäller din fråga om 
serien Förintelsen (Holocaust), men inte kunna finna något spår av dokumenterade 
meningsmotsättningar att sända den i TV. Det enda som framgår är att ett produktionsbeslut 
för de fyra delarna i serien fattades av TV2:s ledningsgrupp den 12 juli 1978. 
  
Som tips, ifall du vill undersöka det, är att Hans Villius arbetsmaterial i form av vissa 
handlingar har överlämnats av familjen Villius till Kungliga Biblioteket. 
  
Med vänlig hälsning 
Börje Sjöman 
  
  
__________________________________________ 
 
Börje Sjöman 
Dokumentarkivet 
Sveriges Radio Förvaltnings AB 
SRF  -  Vi arbetar på uppdrag av SR, SVT och UR. 

 

Från: Johan Andrée <johanandree1965@gmail.com>  
Skickat: den 4 februari 2022 10:45 
Till: Börje Sjöman   
Ämne: Re: Angående tv-serien Förintelsen... 
  
Hej, 
  
Stort tack för att du lagt ner tid på att leta i ert arkiv efter det jag eftersöker. Jag kommer 
absolut att kolla upp Hans Villius personliga arkiv på KB - man vet aldrig om det kan dölja 
sig något av intresse i hans handlingar… 
  
Det du skriver om produktionsbeslutet från den 12 juli 1978 är faktiskt av mycket stort 
intresse. Mitt arbete utgår just ifrån ett begreppshistoriskt perspektiv - därför är benämningen 
av tv-serien i beslutet av stort intresse. Skriver man i beslutet ut det amerikanska namnet 
Holocaust eller skrivet man ut det svenska namnet Förintelsen? Vore mycket tacksam om det 
gick att få en kopia på produktionsbeslutet. Sen undrar jag även om det går att få en kopia på 
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avtalet mellan amerikanska CBS eller NBS och SVT2 gällande inköpet av tv-serien för 
visning. Eventuellt kan ju där återfinnas något om under vilket namn som tv-serien skall visas 
i Sverige eller några andra värdefulla rader för min forskning... Skulle detta kunna gå att få 
fram en kopia att få ta del av? Detta hade varit mycket värdefullt!  
  
Kan nämna att Gerald Green som skrev manuset för tv-serien även gav ut den som bok 
samma år 1978 som den visades i USA. Boken gavs även ut i Sverige år 1978 översatt till 
svenska med namnet Förintelsen. Detta sker året före som tv-serien visas av SVT2 den 8 
mars 1979. Håller på att kolla upp utgivningen av boken hos bokförlaget… 
  
Ser fram emot att höras igen. 
  
Med bästa hälsningar 
  
Johan Andrée 
  
 

Hej, 
Produktionsbeslutet består endast av en lista över olika program och filmer. Enbart 
originaltiteln Holocaust har där använts (dvs Förintelsen nämns inte), och någon annan 
anteckning finns inte, förutom produktionsnumren 70-78/4449-4452. Inköpsavtalet för 
licensen, daterat 16 oktober och 27 november 1978, är tecknat med Worldvision Enterprises, 
Inc, och där förekommer endast originaltiteln, inga andra speciella anteckningar. Avtal är 
konfidentiella handlingar och lämnas inte ut. 
  
Detta är allt som vi kan hjälpa till med. 
  
Med vänlig hälsning 
Börje Sjöman 
  
 
 


