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Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen ur ett svenskt perspektiv”  

 

 

Bakgrund: 

 

Upprinnelsen till denna studie ligger i den problematik som många historielärare idag 

upplever i fråga om att undervisa om andra världskriget, Nazityskland och Förintelsen i 

klasser där många elever har en bakgrund i Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen) 

(Nordgren 2006; Wibaeus 2010). Det går inte att ta för givet att dessa elever – och för den 

delen även de från andra delar av världen – delar referensramar med sina kamrater i fråga om 

denna del av historien. Att det är viktigt att undersöka och försöka sätta sig in i andra 

associationer och tankegångar än de vi själva är vana vid ses ofta som självklart, men det 

finns ändå områden där den dominerande uppfattningen är så naturaliserad att andra 

perspektiv lätt glöms bort. Ett sådant är historiekulturen kring andra världskriget, en global 

konflikt i vilken befolkningen i flera av länderna i MENA-regionen på olika sätt var indragen 

eller berörd av. Detta perspektiv är dock så gott som okänt för de flesta i västvärlden, något 

som inte minst återspeglas i populärkulturens skildringar, där kriget i Nordafrika framför allt 

handlar om pansarslag i en annars folktom öken. En annan klichébild är den av araber 

och/eller muslimer som kollaboratörer och sympatisörer med Nazityskland. 

 

Medan det första temat framför allt uttrycker koloniala värderingar har temat 

”muslimer=nazister” kommit att få ett viktigt inflytande på dagens diskurs kring islamofobi. 

Idag återfinns det i synnerhet på islamkritiska bloggar och i diskussionsforum, men det har 

sedan länge en förankring i den västerländska populärkulturen (Shaheen 2001; Zander 2006). 

I projektet ”Främmande minnen i folkhemmet?” undersöker jag hur andra världskriget och 

kopplingar mellan Nazityskland och araber/muslimer förekommer i dagens svenska 

historiebruk. En viktig del utgörs av intervjuer med gymnasielever med familjebakgrund i 

MENA och deras lärare.  

 



Populärkultur och officiell minneskultur 

 

Populärkulturen kan med fördel betraktas som en spegel av det omgivande samhället: det är 

här som de dominerande värderingarna och traditionerna traderas, och därigenom också 

bekräftas. Populärkulturen kan delas upp i två olika, samverkande områden: dels de 

medietexter (filmer, böcker, spel o.s.v.) som produceras och distribueras av etablerade 

medier och den så kallade kulturindustrin, dels publiken, som både tar del av utbudet och 

ibland också står för ett eget skapande av texter i vad som kan kallas för en alternativ kultur. 

Tillsammans med den officiella minneskultur som företräds av till exempel museer, 

utbildningsväsendet och andra samhälleliga institutioner ingår båda aspekterna av 

populärkultur i det som historikern Ludmila Jordanova (2006) kallar för public history och är 

centralt för formandet av vårt historiemedvetande. Ofta överensstämmer den officiella 

minneskulturen med de etablerade mediernas bild av historien, vilket bidrar till att förstärka 

sanningsanspråket hos denna. Men det finns ofta också alternativa minneskulturer som helt 

eller delvis står i opposition till den officiella. Det handlar då ofta om minnen traderade på 

gräsrotsnivå, inom familjer eller grupper vars erfarenheter skiljer sig från majoritetens. Som 

Kenneth Nordgren skriver i sin avhandling om historiemedvetande i det mångkulturella 

Sverige ”spelar ärvda, kollektiva berättelser en framträdande roll och iscensatta i relation till 

en ny förväntningshorisont skrivs även de egna levda erfarenheterna om” (Nordgren 

2006:141). Det innebär, som i det exempel han refererar till, att svenska ungdomar med olika 

familjebakgrund kan förstå händelser som terrorattacken mot World Trade Center på olika 

sätt och dra olika slutsatser utifrån denna. Frågor kring islamistisk terrorism har, som jag 

tidigare nämnt, kopplingar till historiekulturen kring andra världskriget. Det är därför av vikt 

att undersöka denna närmare. 

 

Onda araber i populärkulturen 

 

Onda araber som samarbetar med nazisterna (eller andra skurkar) är en stereotyp som är 

välkänd inom den västerländska populärkulturen och återfinns i allt från film och romaner till 

dataspel. De enstaka goda araber som förekommer är – inte helt förvånande – vänner eller 

andra supporters till de ofta amerikanska hjältarna. Betydligt mer sällsynt är det med 

skildringar av andra världskriget utifrån lokalbefolkningens perspektiv, och i t.ex. 

dokumentärfilmer finns detta knappt över huvud taget med. Detta leder till att bilden av de 

berörda länderna är starkt präglad av ett kolonialt perspektiv som inte ifrågasätts – det 



framställs som helt naturligt. I den mån personer från arabvärlden finns med rör det sig om 

stormuftin av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, och hans kontakter med Hitler och andra 

toppfigurer i Nazityskland. Kopplingar till islam kommer också in genom de bosniska 

soldaterna i 13. Gebirgs-Division "Handschar", vilka brukar förevisas iförda fezar med 

Waffen-SS emblem. Såväl al-Husseini som bosnierna framställs i princip enbart som kufiska 

och exotiska inslag, och någon mer ingående förklaring till deras närvaro ges inte. Det är i 

sammanhanget intressant att till exempel de många nordafrikaner som stred på den allierade 

sidan så gott som aldrig omnämns. Genom den selektiva representationen blir det 

underförstått att människor från MENA-regionen – ofta förenklat till araber och/eller 

muslimer – fann det naturligt att stödja Nazityskland. För ett sådant förhållande talar också 

den outtalade förförståelsen om att ”min fiendes fiende är min vän”. Samtidigt som detta 

förvisso berör kolonialismen blir det samtidigt ett slags urskuldande för denna genom att 

kolonialmakterna var de som fanns på den ”goda”, civiliserade sidan. Det intryck som ges av 

den officiella västerländska minneskulturen i stort – i vilken alltså mainstream-delen av 

populärkulturen ingår – är således att den i mycket präglas av den orientalism som framför 

allt har kritiserats av Edward Said (1978), och att en insikt i MENA-regionens egna 

erfarenheter av kriget inte är av någon betydelse för oss. 

 

I fråga om den mer folkliga delen av dagens svenska populärkultur är det framför allt i 

islamkritiska sammanhang, inte minst på internet, som historiekultur kopplad till MENA-

regionen under andra världskriget förekommer. Också då är det i princip uteslutande 

stormuftin och/eller de muslimska SS-soldaterna som dyker upp, ofta i form av ”bevis” för 

att muslimer är nazister, eller åtminstone influerade av nazism. Emellanåt påpekas det att 

Yasser Arafats mor var kusin till al-Husseini, vilket man menar skulle innebära en ideologisk 

kontinuitet. Det hänvisas också t.ex. till att Hizbollah gör Hitlerhälsningar och marscherar på 

ett ”nazistiskt” sätt (jfr. material från bloggar). 

 

 

Projektet, som pågår under två år (2012-2013), är finansierat av Anna Ahlström och Ellen 

Terserus Stiftelse. Resultatet kommer att presenteras dels i en populärvetenskapligt hållen 

monografi på svenska, dels i artiklar i internationella tidskrifter. 

 


