
Hur kunde det ske? 

Förintelsen och folkmorden är ett grundläggande problem för varje psykolog eller 
samhällsvetare, ett problem som behöver diskuteras och förklaras. Hur kunde förintelsen 
ske? 
Ett folkmord som förintelsen var faktiskt inte en ny idé. När jag läser Dalademokraten med Ulf 
Lundén berättar han om att det hade förekommit på ett flertal andra ställen att en viss folkgrupp 
föll offer för en nations vrede. Till exempel så hade Tyskland mördat runt 80% av det infödda 
hererofolket i början av 1900-talet. Många anser att detta utrotningskrig stod som mall för 
tyskarnas idé om utrotningen av judarna (Lundén, 2017). 

Lundén berättar också att uppfattningen om att människan bestod av flera olika raser var en väl 
utbredd uppfattning i början av 1900-talet. Även Sverige hade denna uppfattning och hade 
därför ett rasbiologiskt institut under denna tid. Det var många väl kända människor som hade 
blivit övertalade om detta och fällde även rasistiska uttalanden. Det var inte förrän nazismen 
växte i Tyskland som de bytte åsikt. Ifrån en så starkt cementerad idé kan det lätt växa en tanke 
om rasrenhet vilket bidrar till framkomligheten för förintelsen. 

En sak som står klar om man någon gång besöker Auschwitz är att detta folkmord må ha 
bottnat i ilska, men det var inte en vild ilska som mördade alla dessa människor, utan det var ett 
civiliserat samhälle med en stor mängd väl organiserade deltagande parter. Allt ifrån transporten 
av offren, till sortering av dem till brännandet av deras kroppar skedde väl organiserat och 
strukturerat, annars hade det aldrig gått för en nation att mörda runt 6 miljoner människor på 
bara några år. Karin Pettersson (Pettersson, 2017) berättar om detta och mer efter hennes besök 
i Auschwitz. I hennes text skriver hon om de stora industriella ugnarna och de oändliga 
längderna av baracker där de som föll offer hade fått bo innan de fick se slutet av deras liv. Hon 
berättar att allt detta fick henne att inse den komplicerad logistiken i det hela. 

Med en så stor skala på förintelsens ambition så krävs det bland annat en stor mängd arbetare 
som deltar i processen. Det kan däremot vara svårt att få en människa att gå med på att mörda 
en oskyldig medmänniska. Tomas Lindblad skriver i Allt om vetenskap (Lindblad, 2007) om ett 
experiment som utfördes av Stanley Milgram 1961. I detta experiment blev frivilliga deltagare 
uppdelade i två grupper, en grupp som fick utföra experimentet, medan den andra gruppen fick 
vara experimentets försöksperson. Det försöksledarna inte berättade var att alla blev indelade i 
samma grupp, gruppen som fick i uppgift att utföra experimentet, och att försökspersonen 
egentligen var en skådespelare som redan kände till experimentets regler. Det experimentet gick 
ut på var att en "elev" skulle sitta och svara på frågor medan den frivilliga och ovetande "läraren" 
blev placerad i ett separat rum inför en panel med 30 strömbrytare. Om eleven svarade fel blev 
läraren uppmanad att administrera en el-stöt till eleven. 

Varje gång en stöt skulle utdelas blev den ovetande försökspersonen uppmanad att öka styrkan 
på stöten. Styrkan på stötarna gick från 15 volt till 450 volt. På de två sista strömbrytarna stod 
det endast "XXX". Varje gång en stöt utdelades började skådespelaren skrika som om han var i 
stor smärta. När försökspersonen utdelade stöten på 330 volt hördes varken svar eller plågade 
skrik längre, det var endast tystnad från eleven. 

När försöket utfördes för första gången utfördes det på 40 personer, samtliga var män. Många 
tvekade och plågades, de frågade om de verkligen behövde fortsätta att utdela stötarna. Varje 
gång uppmanades de korrekt men inte bryskt att fortsätta experimentet. På detta experiment 
gick 26 av de 40 försökspersonerna hela vägen upp till 450 volt, långt förbi skriken av smärta. 
Det detta experiment visar är att i ett krig mellan ens egna moraler och en stark auktoritet vinner 
oftast auktoriteten. Att så många personer var beredda att utdela dödliga stötar till en okänd 
person så länge det finns en person av auktoritet som verkar ta ansvar för det som händer kan 
bindas samman till förintelsen. 



En stor del av de människor som var inblandade i förintelsen kan ha varit en vanliga människor 
som endast åkte till jobbet och gjorde det de blev tillsagda att göra. Om det var att köra ett tåg 
lastat med judar till ett koncentrationsläger eller om det var att bygga de massiva barackerna 
kanske inte spelar så stor roll. Det verkar nämligen som att det är naturligt för oss som 
människor att följa order. I en starkt civiliserad nation kan ledare med lätthet dra nytta av det vid 
tillfällen som förintelsen. 

Sammanfattningsvis har vi tre artiklar som tillsammans hjälper till att förklara hur förintelsen 
kunde ske. Ulf Lundén säger att idén om rasrenhet och olika raser redan var starkt cementerad 
långt innan kriget. Dessutom var folkmord på en så stor skala inte en helt ny idé, utan hade skett 
innan. För det andra skriver Pettersson att förintelsen inte drevs av barbarisk ilska, utan av en 
starkt civiliserad nation med otroligt stark ordning och struktur. Därtill kommer Lindblad som 
skriver om att människan har svårt att säga nej till en person med auktoritet. Att ens 
egna moraler trumfas av ens instinkt att lita på auktoriteter. Dessa tre faktorer skapar 
tillsammans en relativt god aning om hur det kom sig att förintelsen överhuvudtaget kunde ske. 
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