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1.1 Inledning 
 
Vi lever i en värld där många olika religioner, seder och kulturer utövas sida vid sida vilket 
tyvärr kan medföra att det skapas konflikter runt om på vår jord. Den arabiska våren spred sig 
norrut 2011 och svensk dagspress beskriver hur kriget i Syrien började som ett inbördeskrig 
för att senare fyra år senare blossa ut till ett fler skaligt krig med flera olika aktörer från hela 
världen.  
 
Den stora konflikten i Syrien har gjort att många människor tvingats fly sina hem för att 
försöka hitta ett tryggt hem för sin familj. Detta i kombination med det tuffa läget och de 
många IS konflikter runt om på den arabiska halvön har gjort att flyktingströmmarna in i 
Europa har ökat kraftigt de senare åren. Hjälporganisationen Oxfam skriver så här om 
flyktingkrisen:  
 

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. Enligt 
FN har över 60 miljoner människor tvingats lämna sina hem, sin trygghet och allt de äger 
bakom sig, i hopp om en bättre framtid i säkerhet.0F

1 
 
Det är hemskt att läsa om att så många människor ska behöva fly sina hem utan vetskap om 
att de kommer att finna en säker plats att kalla sitt hem igen, då de tvingats lämna sina egna. 
Det Oxfam skriver om att det inte har varit så många på flykt sen andra världskriget oroar mig 
för mer och mer saker börjar påminna om den hemska perioden i mänskligheten som 
utspelade sig på 1930-40-talet. Samtidigt som flyktingströmmen påminner om andra 
världskriget så finns det även andra saker som påminner om det. Tittar vi åt väster så hittar vi 
USA som är ett av de mäktigaste länderna i världen och där får en presidentkandidat stor 
uppmärksamhet för sina kontroversiella uttalanden kring muslimer. Denna kandidat vill 
stänga de amerikanska gränserna för personer med islamistisk tro. Jag kan inte undgå att dra 
parallellen till Nazityskland och Hitlers maktövertagande där på 1930-talet, skillnaden var att 
han var antisemitisk och ville få bort judarna från Tyskland och den amerikanska kandidaten 
vill få bort muslimer.1F

2 Med sådana orosmoln runt om i världen så hoppas jag att den svenska 
regeringen och även den svenska befolkningen har lärt sig någonting från det hemska som 
utspelade sig runt om i världen under andra världskriget.  
 
Så vad har vi svenskar fått lära oss om vad som utspelade sig under andra världskriget i 
skolan egentligen? I den här uppsatsen kommer jag att granska innehållet i svenska 
läroböcker om vad som skrivs kring Sveriges roll under andra världskriget och då studera vad 
alla som gått i skolan fått för bild av kriget utifrån innehållet i läroböckerna. Kan det vara så 
att svenska läroböcker missar viktig fakta? För så som vi agerar just nu runt om i världen så 
verkar det som att vi inte har lärt oss av mänsklighetens tidigare misstag.  

                                           
1En global flyktingkris http://www.oxfam.se/vara-
resultat/flyktingkatastrofen?gclid=COC504vayswCFUezcgodcKYLHg  
[Hämtad 9/5-2016] 
2 Malmgren Kim (10/3-2016)   
http://www.expressen.se/nyheter/donald-trump-tror-att-islam-hatar-oss/  [hämtad 9/5-2016]  

http://www.oxfam.se/vara-resultat/flyktingkatastrofen?gclid=COC504vayswCFUezcgodcKYLHg
http://www.oxfam.se/vara-resultat/flyktingkatastrofen?gclid=COC504vayswCFUezcgodcKYLHg
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1.2 Forskningsläge 
 
Det finns mycket tidigare forskning som har analyserat läroböcker på olika sätt och genom 
olika metoder och här nedan så kommer det en genomgång i kronologisk ordning kring 
relevant vetenskaplig forskning inom mitt område. 

Tidigare vetenskaplig läroboksforskning inom området 
Historie- och samhällsdidaktikern Arja Virtala studerar och jämför hur finska kriget beskrivs i 
svenska och finska läroböcker samt hur de förändras över tid. Hon visar på att Sverige och 
Finland ser på kriget olika. Till exempel så skildras det som starten för den finska nationen 
även fast det blev förlust i själva kriget. I svenska läroböcker ses det som en förlust av en 
provins till Ryssland och inte något om Finlands nationalitet. Utvecklingen av innehållet i 
läroböckerna har gått från att vara byggda på mycket fakta om kriget till att förklaras utifrån 
processen som det var en del av. I studien använder Virta 22 svenska och 27 finska läroböcker 
i historia som sträcker sig från 1920-talet till 2009. Författaren utför både en kvantitativ studie 
då hon analyserar hur mycket och ofta de nämns i de olika läroböckerna och en kvalitativ 
textanalys där författaren analyserar och tolkar innehållet i materialet.2F

3   
 
Historikern Jason Nicholls har utfört en läroboksanalys där de studerat läroböcker ifrån 
Sverige, USA, England och Japan. I studien analyserar Nicholls hur USA:s roll under andra 
världskriget skildras i de olika ländernas läroböcker. Han studerar två böcker från varje 
nation. Författaren beskriver skillnader och likheter mellan böckerna samt belyser att fokus 
kring andra världskriget varierar stort i de olika länderna. Till exempel så beskrivs inte den 
europeiska delen av kriget knappt i de japanska läroböckerna. De innehåller bara korta inslag 
om krigen i Stilla havet. USA:s roll skiljer sig också utifrån vilket lands läroböcker som 
studeras. England nämner att USA var en viktig allierad3F

4 i kriget mot axelmakterna4F

5. Sverige 
nämner dem som viktiga medlemmar bland de allierade som tillslut vann kriget. I 
läroböckerna i USA däremot framställs USA som hjältarna som heroiskt kom och räddade 
Europa från nazismen samt hur de lyckades vända kriget mot Japan.  De menar att genom 
denna studie kan man se att läroböckerna är influerade av varje lands politik, kultur, typ av 
nationalism samt att ländernas geografiska läge spelar stor roll för vad som står i olika 
läroböcker. Författaren till den här studien använder sig även han av en textboksanalys när de 
studerar innehållet i de olika läroböckerna och tolkar vad som egentligen står i dem.5F

6  
 
Historikern Sture Långström har skrivit en avhandling kring läroboksförfattare och hur och 
varför de skriver som de gör i läroböckerna och vilka yttre faktorer som påverkar. Han har 
utgått från sju läroböcker som han granskat utifrån både en kvalitativ och en kvantitativ 
metod. Det är böcker som är utspridda på en 30års period vilket gör hans forskning intressant 
för mig då han belyser skillnader och likheter i läroböckerna genom åren, men författarens 
huvudfokus ligger på författarna av läroböckerna och innehållet använder han för att förstå 
författarna filosofier bättre. Därför blir Långströms forskning intressant för mig då jag också 
                                           
3 Arja Virtala (2012) Nordidactica  - Finska kriget 1808–1809 i svenska och finska gymnasieböcker i historia. 

4 De allierade länderna under andra världskriget är de länderna som stred tillsammans mot Tyskland. 
Storbritannien, Frankrike och USA var de som tillhörde den konstellationen under hela krigsförloppet, men även 
Ryssland räknades dit under slutet av världskriget. 
5 Axelmakterna är benämningen för det samarbete som skedde mellan Tyskland, Japan och Italien under andra 
världskriget. 
6 Nicholls Jason (2006) ”Beyond the National and the Transnational: Perspectives of WWWII in U.S.A, Italien, 
Swedish, Japanese and English School History Textbooks” i Foster Stuert J & Crawford Keith A (Red.) What 
Shall We Tell the Children? Internationel Perspectives on School History Textbooks. s. 89–112 
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kommer studera hur förändringar i läroböcker under tid samt diskutera lite om vem som 
skrivit dem.6F

7 
 
Didaktikprofessorn Staffan Selander beskriver i sin bok Lärobokskunskap hur läroböckerna 
växt fram, hur de olika skolformerna använt dem, hur de förändrats genom åren, vilka som 
skrivit dem samt vad som kan påverka innehållet i de olika läroböckerna som kommit genom 
åren. Selanders bok är från 1988, men jag anser att den är intressant ur två perspektiv: 1: den 
ifrågasätter och förklarar vilka författare som skriver de olika böckerna samt vilka motiv som 
kan ligga bakom. Till exempel så beskriver han att författarna inte sällan var politiskt aktiva 
vilket kan ha påverkat innehållet i böckerna. 2: Han utför en kvalitativ läroboksanalys där han 
studerar hur två olika läroböcker med 50års mellanrum beskriver Sveriges stormaktstid.7F

8 
 

Tidigare historieforskning inom området 
I antologin Sverige och Nazityskland, skuldfrågor och moraldebatt har flera svenska 
historiker förklarat Sveriges roll under andra världskriget och de val som ledarna i landet 
gjorde för att skydda landet. Exempel på författare som skrivit kapitel i antologin är: Klas 
Åmark som är professor i historia vid Stockholms universitet och som valt att inrikta sig mot 
välfärdsstaten och förhållandet till den. Han har även under senare år valt att specificera sig 
inom forskning kring Nazityskland och förintelsen. Den typen av forskning ger en bra grund 
till min bakgrund där förklaringar till hur nutidens forskare förklarar Sveriges roll under andra 
världskriget kommer att ges. Andra som skrivit kapitel i boken är historikerna Sverker 
Oredsson, Kent Zetterberg, Mikael Byström och Karin Kvist Geverts. Alla dessa historiker är 
väl insatta i ämnet och ger därför en bra bild om hur svenska historiker ser på Sveriges roll 
under andra världskriget.8F

9 
 

Tidigare studentuppsatser inom området 
Charlotta Mogren har skrivit en c-uppsats i ämnet där hon jämför tjugo läroböcker från fem 
decennier. Utifrån dessa 20 läroböcker studerade hon med en kvalitativ och en kvantitativ 
metod Sveriges roll under andra världskriget och hur den ändrades genom åren och då har 
författaren valt olika specifika händelser som hon studerat. Det här är en studie som liknar 
min till stor del. Skillnaden mellan våra studier kommer att vara att Mogren lägger mer fokus 
på den kvantitativa metoden än vad jag gör där hon jämför 20 olika läroböcker. Hon jämför 
även ifall läroböckerna följer den historiografiska utvecklingen i landet.9F

10 Det är någonting 
som jag kommer att nämna men inte lägga fokus på. 
 

Min studie i förhållande till forskningsläget 
I min studie kommer jag att använda mig mestadels av en kvalitativ textanalys när jag 
analyserar och tolkar innehållet i läroböckerna mellan åren 1968 och 2012. Den typen av 
analysmetod har både Virta och Nicholls använts sig av i sina studier. Därför är dessa två 
studier relevanta för min forskning även om de inte skriver om Sveriges roll under andra 
världskriget. Ser vi till Virtas studie så skriver hon inte om andra världskriget alls, men 

                                           
7 Långström, Sture (1997) Författarröst och lärobokstradition.  
8 Selander, Staffan (1988) Lärobokskunskap.  
9 Andersson, Lars M & Tydén, Mattias (red) (2007) Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt. 
10 Mogren Charlotta (2005) Andra världskriget och Sveriges roll i kriget - en studie av gymnasieböcker i historia 
mellan 1950 och 2000, följer läroböckerna den historiografiska utvecklingen? Opublicerad c-uppsats, 
institutionen för historia och samhällsstudier. Södertörns högskola. 
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hennes studie påminner om min då hon analyserar hur förändringen i förklaringen av en och 
samma händelse kan förändras under tid i läroböcker. Min studie kommer att likna Virtas 
kvalitativa textboksanalytiska del men hon analyserade två olika krig medan jag analyserar ett 
krig. Mycket kommer också att diskuteras kring Nicholls studie då den diskuterar politiska 
och geografiska skillnader i läroböcker vilket jag också kommer att göra i min studie, men 
enbart ur ett svenskt perspektiv.  
 
De luckor i den tidigare forskning som min studie kommer att fylla är att ge mer kunskap i 
hur svenska läroböcker förklarar Sveriges roll under andra världskriget och ifall förklaringar 
kring den rollen förändras genom åren i läroböckerna. Jag anser att förklaringar till varför 
förändringarna sker i läroböckerna saknas. I den här studien kommer en hypotes kring 
förändringarna att prövas vilket saknas i tidigare forskning.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att studera hur Sveriges roll under andra världskriget skildrats i svenska 
läroböcker i ämnet historia under en 50 års period. Syftet kommer att vara att belysa likheter 
och skillnader mellan de olika läroböckerna.  
 

• Hur har skildringen av Sveriges roll andra världskriget förändrats sedan 1968 
till 2012 i skolans läroböcker?  

• Hur mycket skrivs det om andra världskriget i läroböckerna och har det blivit 
någon förändring under studieperioden? 

 

1.4 Material, metod, och avgränsningar 
Metod 
I följande avsnitt presenterar jag den modell som jag kommer att använda mig av när jag 
analyserar mitt material i studien. Det finns två vanliga metoder som ofta används i forskning 
i ämnet historia. De två metoderna är: kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvantitativa 
metoden är mer inriktad på mätbar fakta som går att studera och bevisa, medan en kvalitativ 
metod är mer analytisk och tolkande. Inom båda metoderna finns det olika analysmodeller 
som används för att tolka innehållet i källmaterialet. Jag kommer att lägga fokus på den 
kvalitativa analysmetoden, men kommer även att använda en kvantitativ metod för att jämföra 
hur stor del av läroböckerna som ges till andra världskriget.10F

11 
 
 
Kvalitativ analysmetod  
För att analysera källmaterialet kommer jag att använda mig av en kvalitativ textanalys. 
Den typen av analysmetod fungerar bra när texter ska analyseras och det ger läsaren en 
möjlighet att själv tolka texterna och skapa en förståelse för det som studeras. Den typen av 
metod passar min studie bra då jag ska studera tryckta texter i både nyare och äldre 
läroböcker. Per Widén förklarar att den tredjedimensionen11F

12  inom den kvantitativa 
textboksanalysen fokuserar på hur samhället framställs ur både kulturella och historiska 
lärotexter. Läroböckerna i min studie kommer att studeras och analyseras med den som 
utgångspunkt.12F

13   
 
Fördelar och nackdelar med kvalitativ analysmetod 
En fördel med en kvalitativ metod är att forskaren inte behöver ha en helt klar bild av vad som 
ska studeras när materialet börjar analyseras och kan gå in med en bred infallsvinkel som ofta 
är generell för att sedan smalna av och inrikta sig på den frågan som passar materialet och 
studien. Kvalitativ forskning använder sig av en induktiv utgångspunkt. Forskaren vet alltså 
inte svaret på frågan från början utan det är något som kommer att växa fram under 
undersökningen. Vid kvalitativ forskning blir forskaren mer förstående för det som forskas 
och en bredare bild av ämnet kan skapas. Då hen får en bredare och djupare förståelse för 
                                           
11 Bryman Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. s. 150–170. 
 Bryman (2011) s. 339–367 
12 Det finns tre dimensioner inom en kvalitativ textanalys och de är: Den första dimensionen som riktar sig mot 
personen som författat texterna. Den andra som inriktar sig mot innehållet i texterna och den tredje som inriktar 
sig mot hur samhället framställs.  
13 Widén, Per (2012) Kvalitativ textanalys. s. 136–141 
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ämnet och framför allt till svaren till de frågor som studeras. Vid kvantitativ forskning blir 
svaren enbart ytliga och lätta att mäta. Nackdelar med den här metoden kan vara att forskaren 
kan få en personlig kontakt med materialet som studeras vilket kan påverka hur utgången av 
studien summeras i slutändan. Analysmetoden kan ses som ostrukturerad om man jämför med 
den kvantitativa. Inom den kvantitativa forskningen är det lättare att se vad som ska 
undersökas och hur, samt vilka resultat studien ger.13F

14 
 
Kvantitativ analysmetod 
En kvantitativ metod skiljer sig mot en kvalitativ metod då den inriktar sig mer mot siffror 
och att objektivt kunna svara på olika frågor utifrån mätningar av olika slag. I studien kommer 
jag att använda mig av en ytlig kvantitativ metod då jag kommer att studera och jämföra hur 
många sidor varje lärobok ger till andra världskriget.  

Hypotes 
I min studie kommer jag att bemöta materialet med en hypotes som är baserad på kalla krigets 
påverkan på läroboksinnehållet i Sverige. Enligt min hypotes kommer innehållet i 
läroböckerna att påverkas av de två stormakterna USA och Sovjetunionen och då framför allt 
rädslan att stöta sig med dem. En järnridå bildades i Europa och skapade en rädsla för att 
Sovjetunionen skulle fortsätta sina planer från den ryska revolutionen om att ta över 
världen.14F

15 Samtidigt som Sverige och andra länder var rädda för Sovjetunionens framfart ville 
regeringen inte göra någonting som kunde uppröra USA. För de var ju det landet som man 
förlitade sig på och som skulle ingripa ifall en sovjetisk offensiv skulle inträffa. Enligt min 
hypotes så kommer innehållet i läroböckerna att vara mer öppet och förklarande efter att kalla 
kriget avslutats 1991.15F

16  

Avgränsningar 
För att genomföra studien skedde vissa avgränsningar och de kommer jag att presentera här 
nedan. 
 
I studien kommer jag att endast studera hur Sveriges roll under andra världskriget skildras i 
svenska läroböcker. Det för att jag anser att tolkningen av materialet blir djupare om jag väljer 
att ta ett mindre område att granska och tolka då andra världskriget är ett brett ämne. Om jag 
skulle studera flera länders agerande i andra världskriget skulle jag inte kunna uppnå lika djup 
förståelse i studien. I studien kommer enbart läroböcker från Sverige att studeras och 
analyseras. Det för att tidsutrymmet att få tag i läroböcker från andra länder är för litet samt 
att omfattningen av studien skulle påverkas. Om en ny studie genomförs i framtiden så hade 
det varit intressant och se hur något av våra nordiska grannländer framställer Sveriges roll 
under andra världskriget och därefter jämföra skillnader och likheter i de olika studiernas 
resultat. Jag har valt att enbart använda mig av läroböcker från gymnasieskolans grundkurser i 
historia. Det valet grundas i att jag kommer att söka mig till gymnasieskolan efter att jag 
slutfört min utbildning och då blir det naturligt att använda läroböcker som är riktade mot den 
ålderskategorin. Att göra avgränsningarna i tid till mellan 1968 och 2012 kom också naturligt, 
då det är för nära i tid och börja studera innan 1960 till händelserna som utspelade sig och 
därför kommer min studie att starta utifrån en lärobok som utkom 1968. Att den sista boken 
som jag kommer att använda utkom efter 2011 blev också naturligt då den senaste läroplanen 

                                           
14 Bryman (2011) s. 368–371. 
Bryman (2011) s. 340–351 
Bryman (2011) s. 26-29 
15 Kumm Björn (2006) Kalla kriget, historiska media. s. 64–71 
16 Åselius Gunnar (2007) Kalla kriget. s. 96 
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i historia kom just 2011.16F

17 I läroböckerna kommer studien att enbart undersöka åren då själva 
kriget utspelar sig, mellan 1939 och 1945. Det för att de olika läroböckerna skiljer sig så 
mycket i vad och hur de berättar om förloppet innan samt att det är svårt att sätta en annan 
tidsram att utgå ifrån. 

Material  
Det källmaterial som jag kommer att studera i min studie är fem läroböcker från perioden 
mellan 1968 och 2012.17F

18  Materialet har jag hämtat från Örebro universitetsbibliotek och 
kompletterat med en bok som studerats på Kungliga biblioteket i Stockholm. De böcker som 
studeras i studien är: 
 
Folkens Historia 2:2. 1968 
Totalt 428 sidor. Förklarar perioden mellan 1870-1966. 
 
Alla tiders historia, Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och 
samhällsvetenskapliga linjer. 1985 
Totalt 454 sidor. Förklarar perioden mellan Forntiden och 1984. 
 
Historia. Gymnasieskolan, Kurs A. 1995 
Totalt 320 sidor. Förklarar perioden mellan Forntiden till 1994. 
 
Epos, för gymnasieskolan kurs A och B. 2003 
Totalt 584-sidor. Förklarar perioden mellan Forntiden och 2003. 
 
Perspektiv på historien. 2012 
Totalt 312 sidor. Förklarar perioden mellan Forntiden och 2010. 

 

Källkritik 
Under studien kommer läroböckerna att studeras kritiskt då det är flera olika aspekter som 
påverkar innehållet i dem. Det kan till exempel vara det politiska läget i Sverige under den 
period då läroboken skrevs som kan påverka innehållet eller att forskningen kommit längre 
desto längre tid som passerat sedan krigsslutet. Därmed kan det framstå som att de äldre 
läroböckerna kanske inte alltid var sanningsenliga. Egentligen kan det vara så att det forskats 
mer inom ämnet vilket medför att de nyare läroböckerna har ett annat innehåll än de äldre. Då 
det fortfarande forskas om vad som egentligen inträffade under andra världskriget så kommer 
säkerligen innehållet i läroböckerna att skilja sig mot dagens läroböcker även i framtiden. 

                                           
17 Skolverket (2011) läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. s. 66–
82 
18  Kumlien Kjell, Lindberg Folke & Tham Wilhelm (1968) Folken historia 2.2. 
Almgren Hans, Bergström Börje & Lövgren Arne (1985) Alla tiders historia, grundbok för humanistiska och 
samhällsvetenskapliga linjer. 
Elm Sten & Thulin Birgitta (1995) Historia. gymnasieskolan, kurs A. 
Karlsson Per-Arne, Molin Karl, Sandberg Robert & Ohlander Ann-Sofie (2003) EPOS. För gymnasieskolans 
kurs A och B. 
Nyström Hans, Nyström Lars & Nyström Örjan (2012) Perspektiv på historien. 
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Luckor i källmaterialet  
Det finns luckor i mitt källmaterial då en lärobok från 1970-talet saknas. Jag anser att det går 
att se ett mönster och hur förändringarna i läroböckerna ser ut även utan den, även om det 
skulle vara att föredra att ha den boken med för att göra studien mer fulländad. Nu fanns dock 
inte den möjligheten då magasinet på Kungliga biblioteket där dessa böcker förvaras inte 
fungerade som de skulle när studien utfördes.  

2. Bakgrund 
 
I det här kapitlet kommer en presentation av hur svenska historiker beskriver Sveriges roll 
under andra världskriget. Vad som inträffar och vilken ställning landet har tagit i frågor kring 
neutralitet, invandring och tysk militär på svenska järnvägar. 

Sverige under andra världskriget 
Sverige var uttalat neutralt under andra världskriget, men hur var det i verkligheten och var 
Sverige lika neutrala mot alla krigförande länder? Bengtsson förklarar till exempel att Sverige 
lät tyska trupper färdas igenom Sverige med tåg, men när Frankrike och Storbritannien bad 
om att få landsätta sina trupper i Sverige för att hjälpa Finland i kriget mot Sovjetunionen så 
blev svaret nej.18F

19   
 
Sverige har genom åren haft mycket utbyte med Tyskland och de forna tyska handelsstaterna 
som tillexempel Hansan. I allt ifrån handel och religion till olika idrottstävlingar. Det var till 
nationen Tyskland som flest svenskar reste till när de åkte utomlands på 1930-talet och det 
var även vanligt att brev sändes tur och retur under den tiden. Även kulturella medel som 
böcker hämtades från Tyskland och i början av 1930-talet importerar Sverige mer och mer 
från Tyskland istället för Storbritannien som varit ledande industriellt tidigare. Nu uppgår 
importen från Tyskland till nästan 30 %. Ett annat tecken på att samhörigheten mellan 
nationerna går tillbaka i tiden är att Sveriges blivande konung Gustav V 1881 gifte sig med en 
tysk prinsessa av Baden vid namn Viktoria. Kungen har vid den här tiden inte lika mycket 
makt i Sverige som tidigare, men det är fortfarande en viktig pjäs inom den svenska politiken, 
vilket säkerligen påverkade hur relationerna mellan nationerna såg ut.19F

20  
     
På 1970-talet så skriver Klas Åmark om hur det svenska folket var delat i frågan kring hur 
Tyskland avancerade under upptrappningen av kriget och intågen i Österrike och 
Tjeckoslovakien. Det fanns bland annat flera högersympatiska tidningar som stödde Hitler 
under den första fasen. Det hade förståelse för att Tyskland ville ta tillbaka sina landområden 
som de förlorade i och med Versaillesfreden. Det fanns även antinazistiska tidningar som 
började flagga med stora varningsflaggen när Hitlers Tyskland började ta tillbaka ”sina” 
landområden.  De menade att ockupationen inte hade någonting med att ta tillbaka gamla 
områden att göra, utan mer att det var strategiska utgångspunkter för framtida anfall runt om i 
Europa.20F

21 
 
Den bild som Klas Åmark målar upp om mediernas inställning till Tyskland speglar det 
svenska samhället. Martin Estvall menar nämligen att Sverige inte är ett helt homogent land 

                                           
19 Bengtsson, Torsten (2011) Sverige, under andra världskriget. s. 78 
Bengtsson, Torsten (2011) s. 112 
20 Åselius, Gunnar (2003) Sweden and Nazi Germany. i Ekman Stig & Åmark Klas (Red.) Sweden´s relations 
with Nazism, Nazi Germany and the holocaust s. 31-40. 
21 Åmark, Klas (1973)Makt eller moral. s. 250–261 
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utan att åsikterna är väldigt spridda och att det inte går att säga att svenskar hade någon 
specifik inställning till kriget och de olika krigförande länderna. Till exempel visar Estvall på 
att nazismen aldrig fick något genomslag i svensk politik, men samtidigt var antisemitism och 
rasism inte ovanligt i landet. Antisemitism och framför allt rasism var inte ovanligt på den 
tiden, men ses som någonting helt ofattbart i dagens samhälle. Det som vi som studerar 
historien i dagens samhälle måste bli införstådda med är att samhället hade vissa tankegångar 
som då var naturliga, men som idag ses som helt motbjudande. Nu har vi facit på vad som 
händer med sådana tankar vilket gör det lättare att göra de ”rätta” valen.21F

22 
 
För att studera Sveriges olika roller och val under andra världskriget så anser jag det lättare att 
dela in dem i olika kategorier här nedan för att ge en samlad bild av hur synen på Sveriges roll 
under andra världskriget förklaras av historiker i nutida litteratur. 

Politiska beslut 
Sverige försökte så gott det gick att styra sin egen utrikespolitik utifrån landets egen vilja och 
inte utifrån vad olika utomstående makter ville. De val som gjordes var ofta utifrån vad 
Sverige lärt sig under första världskriget. Eftersom Tyskland stod för nästan 70-80% av den 
svenska exporten så fortsatte Sverige att handla med både Tyskland och Storbritannien för att 
hålla igång den svenska ekonomin. Det trots att de allierade22F

23 länderna protesterade och 
menade på att Sverige höll kriget igång genom att handla med Tyskland.23F

24  
 
Klas Åmark menar att Sverige använde sig av något som kallades för en småstatspolitik och 
det kan förklaras förenklat att Sverige gjorde allt för att inte bli inblandade i kriget. Under 
inledningen av kriget såg politikerna sin chans att inte vara en fiende till Tyskland ifall de 
segrade i kriget. De struntade i vad utländska makter tänkte. Småstatspolitiken gick ut på att 
försvara det svenska folket till hundra procent och det genom att lära sig av sina misstag från 
första världskriget. Då slutade Sverige att handla med länder från båda sidorna av de 
krigförande blocken, vilket ledde till kris och svält i det egna landet.24F

25 Kent Zetterberg menar 
att det var Sveriges handelspolitik som gjorde så att Sverige inte blev indragna i andra 
världskriget. Tyskland var nämligen beroende av den svenska järnmalsindustrin och 
hjullagerproduktionen, vilket gav Sverige goda inkomster så de kunde rusta sitt egna försvar. 
I och med att Sverige rustat upp sitt försvar ansåg Tyskland att det skulle vara för kostsamt att 
invadera Sverige istället för att bara handla med dem. Sverige gav heller inte efter för alla 
tyska krav utan det var förhandlingspolitik inom handeln som gällde. Ett sådant exempel var 
att Tyskland aldrig fick handla på kredit när de handlade med Sverige.25F

26 
 
Fortsätter vi att studera hur Sverige försöker att föra en självständig politik innan och under 
krigsåren kan vi studera det tyska inflytandet. Tyskland hade spioner som studerade vad som 
skrevs i de svenska tidningarna. När de beordrade den svenska regeringen att sätta stopp för 
antinazistiska texter och tidningar så svarade den svenska regeringen nej till dem och 

                                           
22 Estvall, Martin (2007) ”Ett folk, ett rike, en åsikt?” i Andersson, Lars M & Tydén, Mattias (red.) Sverige och 
Nazityskland, skuldfrågor och moraldebatt. s. 212–223. 
23 De allierade länderna under andra världskriget är de länderna som stred tillsammans mot Tyskland. 
Storbritannien, Frankrike och USA var de som tillhörde den konstellationen under hela krigsförloppet, men även 
Ryssland räknades dit under slutet av världskriget.  
24 Zetterberg, Kent (2007) ”Eftergifter och motstånd. Sveriges Säkerhetspolitik, strategi och överlevnad 1939-
45”. i Andersson, Lars M & Tydén, Mattias (red.) Sverige och Nazityskland, skuldfrågor och moraldebatt. s. 
107–108 
25 Klas Åmark (2007) Demokratin, neutraliteten och moralen. Sverige under andra världskriget. i Andersson, 
Lars M & Tydén, Mattias (red.) Sverige och Nazityskland, skuldfrågor och moraldebatt. s. 61–65 
26 Zetterberg, Kent (2007) s. 109–113 
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hänvisade till pressfriheten. Men i verkligheten var det annorlunda, då den svenska 
utrikesministern Christian Günter och även den svenska statsministern Per-Albin Hansson 
gick ut till pressen och bad dem att inte publicera texter som talade illa om Tyskland eller det 
de höll på med.26F

27  
 
Att låta Tyskland använda svenska järnvägar för att transportera hem soldater från permission 
i Norge diskuterades mycket och omfattande i den svenska riskdagen. Efter många och långa 
diskussioner kom de fram till att det var okej, men endast om det transporterades utan vapen 
och med svensk militär ombord. Tyskland vädjade om att få använda den till mer, men den 
svenska regeringen sa nej. En mer kontroversiell händelse är den när en tysk pluton vid namn 
Engelbrecht färdades från norra Norge genom Sverige och in i Finland för att strida mot 
sovjetiska trupper. Där bröt Sverige tydligt mot neutraliteten, men som nämnts tidigare gjorde 
Sverige det mesta för att skydda sitt eget folk från kriget och då blev det ibland att 
neutraliteten fick brytas. Studerar man permittenttrafiken27F

28 mellan Norge och Tyskland menar 
Åmark att det inte spelade någon roll för utgången av kriget att Sverige lät dem använda 
svenska järnvägar. Hitler var rädd för att Storbritannien skulle anfalla tyska trupper i Norge 
och därför hade de så många utposterade soldater där. Nu är det lätt att vara efterklok när vi 
vet att Storbritannien aldrig hade några sådana planer, vilket gjorde att det enda som 
tågresorna genom Sverige egentligen gav var tacksamma tyska soldater som fick 
permission.28F

29  

Rasism och flyktingpolitik 
Nazityskland utförde under 1930-talet någonting som kallades för ariseringen där de tvingade 
bort judiska och icke ariska företag och affärsmän från handelsmarknaden. Sven Nordlund 
förklarar även att det var vanligt förekommande att tyskarna gjorde samma sak på den 
svenska marknaden och försökte få Sverige att utföra detsamma. I början protesterade några 
svenskar och 1938 höll den dåvarande utrikesministern Richard Sandlers ett tal där han 
riktade stark kritik emot Tysklands försök till arisering även på den svenska marknaden. Efter 
att Tyskland hotade med att bojkotta handeln med Sverige hördes inte några fler protester. 
Det blev senare inte ovanligt att svenska företag eller företagsledare sparkade ut judiska eller 
icke ariska arbetare, eller angav företag som var ledda eller hade anställda judar eller icke 
arier. Det gjordes för att handeln var så viktig med Tyskland och då kunde företag få bättre 
förhandlingsläge om de visade upp samma tankegångar. Det ska även påpekas att som Mikael 
Byström & Karin Kvist Geverts förklarar så var det inte ovanligt i Sverige och många andra 
västeuropeiska länder att ha antisemitiska tankar kring folk med judisk eller utomarisk 
bakgrund på 1930-talet. Man ville hålla den svenska rasen ren vilket underlättade för 
tyskarnas arifiering. 29F

30 
 

                                           
27 Klas Åmark (2007) s. 52 
Oredsson, Sverker (2007) ”Tes – antites – syntes? Synen på den svenska politiken under andra världskriget”. i 
Andersson, Lars M & Tydén, Mattias (red.) Sverige och Nazityskland, skuldfrågor och moraldebatt. s. 76–77 
28 Permittenttrafiken var samlingsnamnet när tyska trupper transporterades mellan Norge och Tyskland på den 
svenska järnvägen. 
29 Klas Åmark (2007) s. 46–49 
30 Nordlund, Sven (2007) ”En svensk tiger? Svenska reaktioner på tyska ariserings krav under 1930-talet och 
andra världskriget”. i Andersson, Lars M & Tydén, Mattias (red.s) Sverige och Nazityskland, skuldfrågor och 
moraldebatt. s. 279–291. 
Byström, Mikael & Kvist Geverts, Karin (2007) ”Från en aktivism till en annan. Hur ska Sverige agerande i 
flyktingfrågan under andra världskriget förklaras?”. i Andersson, Lars M & Tydén, Mattias (red.) Sverige och 
Nazityskland, skuldfrågor och moraldebatt. s 153–159 
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Det var inte bara inom handeln och arifieringen som Sveriges misstankar mot andra 
folkgrupper och speciellt judar syntes, utan det var även i flyktingpolitiken. Sverker Oredsson 
förklarar att Sverige inte ville blanda sig med andra folkslag och framför allt inte med judar. 
Han förklarar att ända fram till 1943 så fanns det en kolumn vid registreringen av flyktingar 
som kom till landet som var till för att markera om han/hon hade en judisk tro inom familjen. 
Han menar även att landet hellre tog emot en finsk flykting än en judisk som flytt från 
Tyskland, även ifall det var ett litet barn.30F

31  
 
Byström & Kvist Geverts förklarar att Sverige hellre garanterade folkets säkerhet än att visa 
sin humana sida och hjälpa flyktingar. Den politiken fortsatte fram till 1942 då de började 
släppa in mer och mer flyktingar. Det var framförallt flyktingar från våra nordiska 
grannländer då det sågs som en självklarhet att hjälpa sina bröder. Judiska danskar och norska 
judar sågs som halvbröder och fick också komma in. Även svenskestländare var välkomna då 
de sågs som återvändare snarare än flyktingar. Flyktingströmmen ökade i kraftig takt efter 
1942 men författarna menar på att det inte var så mycket Sveriges val att hjälpa fler 
flyktingar, utan att det kom så många att gränsbevakarna inte kunde hålla koll på alla som 
kom in.31F

32 
 
  

                                           
31 Oredsson, Sverker (2007) s. 79–82  
32 Byström & Kvist Geverts (2007) s. 150–163  
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3. Resultat 
Här nedan kommer en presentation av hur läroböckerna skriver om andra världskriget och 
framförallt hur de förklarar Sveriges roll. Presentationen kommer att vara kronologisk och 
enbart innehålla fakta från läroböckerna.  

Folkens Historia 2:2 1968 
Totalt 428 sidor. 
Andra världskriget 
526-548. 
23 sidor.  
 
I läroboken från 1968 skriven av Kjell Kumilien, Folke Lindberg och Wilhelm Tham så 
lägger de fokus på att sammanfatta andra världskrigets förlopp genom korta stycken i 
kronologisk ordning. Beskrivningen av Sverige under kriget kommer löpande i texten och får 
inget eget stycke. Kumilien m.fl. förklarar hur invecklat kriget är att förstå och att det finns 
mest fakta från de nordiska ländernas historia. Även fast de förklarar att det finns mest fakta 
ifrån de nordiska länderna så är det på Tyskland som fokus ligger och majoriteten av texten 
kretsar kring. Kapitlen om andra världskriget i läroboken heter följande: Axelmakternas 
segertid, Bladet vänder sig och Axelmakternas nederlag. Även om det handlar om 
Axelmakterna32F

33 används Tyskland hela tiden som utgångspunkt i förklaringarna och de andra 
länderna nämns bara i relationer till Tyskland. Den typen av beskrivning gäller även för de 
allierade länderna som till exempel Frankrike och Storbritannien.33F

34  
 
Sverige i läroboken 
Kumilien m.fl. förklarar hur Finland hamnar under belägring av Ryssland och då bedömer 
Sverige och de andra nordiska länderna att de inte har möjlighet att stödja landet med militärt 
bistånd. Dock så var det en stor frivillig kår som åkte för att hjälpa finländarna i kriget och 
Sverige som 1939 inte uttalat sig som neutralt än, stödde Finland med omfattande 
hjälpaktioner.34F

35 
 
När Tyskland invaderade Norge och Danmark så skapade det en stark upprördhet i Sverige 
och det bland annat för att de spärrade av båttrafiken i Nordsjön och då hamnade stora delar 
av de svenska handelsfartygen på fel sida av avspärrningarna. De fick senare tillåtelse att med 
lejdtrafik passera med en liten del importerade varor från södra halvklotet. Under 
krigsperioden uppgick handelsutbytet med Tyskland till hälften av Sveriges import/export där 
Sverige bytte kol, industriprodukter och koks mot järnmalm och trämassa. De styrande i 
Sverige ansåg det nödvändigt att tillåta tyska soldater att transportera tyskt krigsmaterial 
genom Sverige till Norge och tvärtom när Tyskland ockuperat vårt grannland. Sverige drogs 
aldrig in i kriget och kunde därmed stärka sitt försvar, genom krigslån och värnskatter. Det 
var många som kallades in till armén och bevakningen av landets gränser ökade. Snart var 
hela folket inblandat i försvarsförberedelserna. Landets ekonomi var starkare än under 1914-
1918, men det som försvårade ekonomin var missväxten i början av 1940-talet. När kriget 
börjar vända för Tyskland får Sverige det lättare att förhandla med dem, samt kunna hjälpa 
våra nordiska grannländer mer. 1943 avslutade Sverige avtalet med Tyskland om att använda 
svenska järnvägar för transport av krigsmaterial och soldater. Fler och fler flyktingar från 
Sveriges grannländer började söka skydd i landet och vid nyår 1944/45 var det närmare 200 
                                           
33 Axelmakterna är benämningen för det samarbete som skedde mellan Tyskland, Japan och Italien under andra 
världskriget. 
34 Kumilien, Lindberg och Tham (1968) s. 5265–48. 
35 Kumilien, Lindberg & Tham (1968) s. 528–529 
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000 utländska flyktingar i Sverige. Folke Bernadotte ledde även en av Röda korsets 
expeditioner som räddade många människor undan från tyska koncentrationsläger.35F

36  

Alla tiders historia, Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och 
samhällsvetenskapliga linjer. 1985 
Totalt 454 sidor 
Andra världskriget 
322-329 & 333-339 
14 sidor 
 
I läroboken i historia från 1985 så beskrivs andra världskriget förlopp ur ett kronologiskt 
perspektiv. Här förklarar Hans Almgren, Börje Bergström & Arne Lövgren kortfattat om 
viktiga händelser och utgår för det mesta från Tyskland i förklaringarna. De förklarar väldigt 
kortfattat om kriget mellan Japan och USA, men det stannar vid att Japan anföll Pearl Harbor 
och att USA släppte atombomber över Japan vilket avslutade kriget dem emellan. Annars 
förklaras hela krigsförloppet ur ett europeiskt perspektiv. Efter att de förklarat själva 
förloppen förklaras hur andra världskriget drabbat civilbefolkningen och vilka skador som de 
olika bombanfallen gjort i framförallt Tyskland, men även i Storbritannien och Frankrike. 
Läroboken presenterar även ett eget stycke om de olika koncentrations- och arbetsläger som 
Tyskland och Sovjetunionen använde under kriget.36F

37 
 
Almgren m.fl. väljer att förklara nordens del i andra världskriget för sig och nämner bara att 
Finland var i väpnad konflikt med Sovjetunionen samt att Norge och Danmark blev 
ockuperade 1940 under stycket som de kallar andra världskriget. I stycket om Norden 
förklaras senare hur Finland blivit angripna av Sovjetunionen 1939 efter att de inte ville gå 
med på de krav om att ge över land till sitt östra grannland och efter att ha förlorat det finska 
vinterkriget tvingats ge ifrån sig nästan 10 % av sitt lands yta. Därefter när den Sovjetisk-
Tyska pakten avslutats så slogs Finland sida vid sida med Tyskland mot Sovjetunionen. 
Norge och Danmark beskrivs med att det att det framförallt efter 1943 fanns många hemliga 
organisationer som försökte motverka den tyska ockupationen i länderna genom olika typer 
av sabotage. De som misstänktes utöva sådan sabotageverksamhet avrättades eller sattes i 
koncentrationsläger i Norge eller Tyskland.37F

38 
 
Sverige under andra världskriget 
När andra världskriget bröt ut så förklarade Sverige tillsammans med de andra nordiska 
länderna sig som neutralt i kriget. Almgren m.fl. förklarar dock att det enbart var Sverige som 
håller neutraliteten, men att den var ytterst svag. De förklarar att Sverige transporterade stora 
mängder av krigsmaterial till Finland under det finska vinterkriget. Även relationen till 
Tyskland under inledningen gjorde att neutraliteten kan ifrågasättas. Sverige lät enligt 
författarna efter många och långa diskussioner Tyskland transportera militärer som skulle på 
permission i Tyskland på svenska järnvägar. Senare transporterades även en fullt utrustad 
division från Norge till Finland genom norra Sverige. När krigslyckan vände för Tyskland 
under 1942 kunde även Sverige stärka sin politik mot Tyskland och de skriver om hur 
permittenttrafiken slutade efter att den svenska samlingsregeringen sagt ifrån 1943. I 
läroboken beskrivs hur statsminister Per-Albin Hansson försöker att hålla folket lugnt under 
inledningen av kriget genom att förklara att Sveriges beredskap är god. Beredskapen var inte 
god, utan författarna skriver att den svenska militären var dåligt rustad under inledningen av 
                                           
36 Kumilien, Lindberg & Tham (1968) s. 531–541 
37 Almgren, Bergström & Lövgren (1985) s. 322–336 
38 Almgren, Bergström & Lövgren (1985) s. 322–336 
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kriget, för att under krigets gång rusta upp ett starkare försvar. Folket prövades under 
perioden och det förekom ransoneringar av bland annat köttprodukter, och landet drabbades 
likt första världskriget av missväxt som gjorde det svårare för befolkningen. Sverige lyckades 
trots att det fanns mycket minor i haven samt att tyska ubåtar sänkte många handelsskepp att 
hålla igång importen av viktiga spannmål, mineraloljor, bomull och kaffe. Men allting har ett 
pris och författarna beskriver att över 1300 svenska sjömän dog på havet under kriget. I 
läroboken beskrivs även att Sverige enades och att den svenska nationalistiska 
samanhållningen ökade. Mycket på grund av rädslan att bli inblandade i kriget, men också 
mycket på grund av olika propaganda i reklam och radioprogram där vikten av fosterlandet 
framhölls.38F

39 
 

Historia, Gymnasieskolan kurs A. 1995 
Totalt 320 sidor. 
Andra världskriget 
233-244 
11 sidor. 
Författarna Sten Elm och Birgitta Thulin beskriver andra världskriget i kronologisk ordning 
och har innan sidorna om kriget förklarat hur situationerna i varje inblandat land såg ut. Efter 
att de är klara med den kronologiska redovisningen kommer det en separat del där en 
förklaring om hur norden hade det under världskriget. Författarna utgår ifrån Tyskland i 
början av krigsförloppet för att sedan sprida ut det och förklara axelmakternas olika roller 
samt även hur de olika allierade länderna hade olika påverkan under olika delar av kriget. 
Författarna har det europeiska perspektivet av kriget i fokus, men samtidigt så ges en 
förklaring om vad som händer runt om i världen och då framförallt kring Japan – USA 
konflikten.39F

40 
 
Sverige under andra världskriget 
Elm och Thulin förklarar att Sverige var dåligt förberett för ett krig när Tyskland ockuperade 
Polen, så Sverige sammanställde en samlingsregering för att förbereda sig för hur de skulle 
agera under kriget. Alla partier var välkomna förutom kommunistpartiet. Samlingsregeringen 
förklarade Sverige neutralt och det var få som stödde Tyskland i Sverige nu till skillnad mot 
hur det såg ut under första världskriget. Sverige var beroende av handeln med Tyskland, då 
landet behövde importera koks och kol samt att exporten av järnmalm i motsatt riktning var 
viktig för den svenska ekonomin. Samtidig som Sverige förhandlade med Tyskland om 
handeln så förhandlades det med Storbritannien om hur Sverige skulle agera kring handeln. 
Där bestämdes att Sverige skulle fortsätta handeln med Tyskland.40F

41 
 
Elm och Thulin förklarar att när Finland blev anfallna av Sovjetunionen sökte de militärhjälp 
från Sverige. Men Sveriges hänvisade till sin neutralitetspolitik och att de skulle vara ett icke 
krigförande land. Opinionen i Sverige menade på att Finlands sak var vår och efter 
påtryckningar inifrån sände de krigsmaterial till Finland. Många frivilliga gick med i den 
svenska frivilligkåren som åkte och stred för Finland. De borgliga partierna var de som drev 
på frågan att Sverige skulle sända trupper för att hjälpa Finland, men samlingsregeringen 
ändrade aldrig sitt beslut. Under samma period ställdes frågan från Frankrike och 
Storbritannien om de kunde transportera trupper genom Sverige till Finland, men det sade 

                                           
39Almgren, Bergström & Lövgren (1985) s. 333–338. 
40Elm & Thulin (1995) s. 233–244 
41Elm & Thulin (1995) s. 241 
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Sverige nej till och hänvisade till neutralitetspolitiken samt att de hade goda grunder att tro att 
de ville ta kontrollen över järnmalmsgruvorna i Lappland.41F

42 
 
När Tyskland attackerade Norge och Danmark 1940 så förklarar Elm och Thulin att Sverige 
var helt försvarslösa då den svenska armén befann sig i norra Sverige. Tyskland angrep aldrig 
Sverige för att de inte ville förarga Sovjetunionen samt att de inte såg någon anledning att 
göra det. Politiskt så hade Tyskland redan starkt inflytande över Sverige och tvingade till 
exempel landet att godkänna att tyska soldater och krigsmaterial fick färdas på svenska 
järnvägar. Att låta tyska trupper färdas på svenska järnvägar var ett brott mot neutraliteten och 
startade stora protester både inom och utom Sveriges gränser.42F

43 
 
Sveriges politik i inledningen av krigsåren var enligt Elm & Thulin starkt påverkad av 
Tyskland. När Tyskland 1941 gick in och hjälpte Finland i kriget mot Sovjetunionen så var 
Sverige inringat av tyskkontrollerade länder, vilket gjorde det svårt för Sverige att inte följa 
denna linje i sin politik. Samlingsregeringens uppgift var att hålla Sverige utanför kriget. När 
de tyska framgångarna började vända och bli motgångar kring årsskiftet 1942/43 minskade 
Tysklands påverkan av den svenska politiken och i slutet av krigsåren påverkades Sverige 
som fortfarande var ett neutralt land istället av de allierade länderna och då framförallt av 
Storbritannien. Det var från Sverige som den nordiska frihetskampen styrdes och tusentals 
norska och danska frihetskämpar tog sig till landet, där de fick tillgång till material och 
utbildning för att kunna kämpa för sin frihet. I slutet av krigsåren och i synnerhet efter 1944 
så erbjöd Sverige landet som tillflyktsort till de i våra grannländer som flytt undan kriget och 
då mestadels från Norden, men även från Baltikum kom flyktingströmmar. Sverige anordnade 
en humanitär hjälpinsats där de räddade Skandinaver, judar och andra folkgrupper ur tyska 
koncentrationsläger. Raul Wallenberg räddade 10 000-tals ungerska judar undan fånglägren 
genom att erbjuda dem svenska diplomatiska skyddspass. Sverige som under hela kriget rustat 
upp sin försvarsmakt hade under slutfasen av kriget en stark militär med ett modernt 
flygvapen och en stor flotta. Med en sådan militär så var Sverige beredda på att gå in med 
trupper och stödja Danmark och Norge 1945 för att mota ut Tyskland ur deras länder, men det 
behövdes aldrig utan Tyskland kapitulerades den 7 maj 1945.43F

44 
 

Epos, för gymnasieskolan kurs A och B. 2003 
584-sidor 
Andra världskriget 
478-494  
18 sidor 
 
Författarna Per-Arne Karlsson, Karl Molin & Ann-Sofie Ohlander beskriver andra 
världskriget utifrån ett kronologiskt regionsperspektiv där de beskriver vad som hände i de 
olika konflikterna runt om i världen. De beskriver varje avgörande händelse från början till 
slut och inte helt kronologiskt i en gemensam text. Till exempel nämns inte Sveriges 
inblandning i kriget förrän på näst sista sidan. De har ett mer europeiskt perspektiv, men 
förklarar vikten av Japan och USA:s roller under kriget och hur viktigt det är att förklara hur 
deras roll såg ut under kriget, för att läsaren ska förstå sambandet av andra världskriget. 

                                           
42 Elm & Thulin (1995) s. 241 
43 Elm & Thulin (1995) s. 242 
44 Elm & Thulin (1995) s. 243–244 
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Karlsson m.fl. ägnar de tre sista sidorna åt att förklara de nordiska ländernas roll i världskriget 
och det gör de kronologiskt med ett land i taget.44F

45 
 
Sverige under andra världskriget 
Sverige skapade snabbt 1939 en samlingsregering ledd av Per-Albin Hansson och 
utrikesminister Christian Günther. I de tal som Per-Albin gav till folket så förklarade han att 
landet var väl rustat för krig, vilket var en lögn och det fick svenska folket känna av under 
krigsåren då budgeten till armén ökade och hand i hand med detta så höjdes skatterna kraftigt. 
Politiskt var det viktigaste att landet var enat mot utomstående makter och tog gemensamma 
eniga beslut. Målet och det som den svenska samlingsregeringen kämpade för var att hålla 
Sverige utanför kriget och samtidigt fortsätta vara självständiga emot omvärlden. Karlsson 
m.fl. förklarade hur de lyckades vara icke krigsförande, men att de under början av 1940-talet 
var under stort tryck från Tyskland. Permittenttrafiken var en sådan sak som den svenska 
samlingsregeringen kände att de var tvungna att tillåta det vill säga att tyska soldater och 
krigsmaterial fick färdas på svensk järnväg vilket var ett brott mot neutraliteten. Ett ännu 
större brott mot neutraliteten var när de lät ett tyskt förband som kallades för Engelbrecht 
passera genom norra Sverige för att strida mot sovjetunionen i Finland.45F

46 
 

Perspektiv på historien. 2012 
Totalt 312 sidor. 
Andra världskriget 
180-196 & 206-221 
32 sidor 
 
Författarna Hans Nyström, Lars Nyström & Örjan Nyström beskriver krigsförloppet under 
andra världskriget i kronologisk ordning, förutom då de avslutar med att förklara Sveriges och 
Nordens roller under krigsåren. De förklarar Nordens historia för sig och då återigen i 
kronologisk ordning. De ger en förklarning till varför Hitler vill utbreda det tyska riket och 
bakgrunder till det. Det utgår ifrån Tyskland när de förklarar för att sedan förklara ur de andra 
stormakternas perspektiv. De har en europeisk utgångspunkt för hur de förklarar 
krigsförloppen och nämner bara hur det såg ut runt om i världen och Japan och USA 
konflikten förklaras genom Pearl Harbor och atombomberna som USA släppte mot Japan i 
augusti 1945. Nyström et.al. förklarar skillnader i krigsföring och krigsmetoder i jämförelse 
med första världskriget. De beskriver även hur folket hade det samt hur mycket civila 
människoliv som gick åt under krigsåren. Läroboken har även ett eget stycke som bara 
handlar om förintelsen och koncentrationslägren som antisemitiska Tyskland drev under 
krigets gång.  
 
Sverige under andra världskriget 
Nyström et.al. har valt att använda rubriken: Sveriges neutralitet när de ska förklara hur 
Sveriges politik under andra världskriget såg ut. Sverige bildade under Per-Albin Hansson en 
samlingsregering hösten 1939 och den förklarade Sverige som ett neutralt land i kriget. Under 
samma år när Finland var i krig med Sovjetunionen sände Sverige dit nödvändigt material för 
att klara av kriget. Sverige bistod med det mesta förutom att sända dit armén. Det var många 
som anslöt sig till den svenska frivilligkår som åkte och stred för den finska armén, det under 
banderollen ”Finlands sak är vår”.46F

47  
                                           
45 Karlsson, Molin, Sandberg & Ohlander (2003) s. 78–92 
46 Karlsson, Molin, Sandberg & Ohlander (2003) s. 92–94 
47Nyström, Nyström & Nyström (2012) s. 209–210 



 19 

 
Sveriges neutralitet betonades när de inte skickade soldater till Finland och när Storbritannien 
och Frankrike ville transportera trupper genom norra Sverige för att hjälpa finländarna i kriget 
mot Sovjetunionen. Det som Nyström et.al. menar är att Sverige var rädda för att de båda 
länderna egentligen var ute efter att ta kontrollen över den viktiga järnmalmsproduktionen 
som fanns i norra Sverige och som exporterades till Tyskland. De menar att det var den 
riktiga versionen om varför de inte fick korsa Sverige och neutraliteten användes enbart som 
argument i diskussionerna med de två allierade makterna. När Tyskland ockuperade Danmark 
och Norge på försommaren 1940 och senare förklarade krig mot Sovjetunionen hamnade 
Sverige mitt i mellan de tyska ockuperade länderna vilket gjorde att den svenska 
samlingsregeringen fick hårdare tryck från den tyska makten och deras förhandlingsläge 
försämrades. Permittenttrafiken var ett exempel på krav som den svenska samlingsregeringen 
kände att de var tvungna att tillåta för att säkra Sverige från hot. Med permittenttrafiken så 
transporterades över 2 miljoner tyska soldater tillsammans med olika krigsmaterial fram och 
tillbaka mellan Tyskland och Norge på svenska järnvägar. Det lät också efter långa 
diskussioner ett tyskt förband åka mellan Norge och Finland på svensk mark för att strida mot 
Sovjetunionen i Finland, vilket inte bara stred mot neutraliteten utan också mot att de tillät 
någonting som inte de allierade fick tillstånd att göra vid deras förfrågan om samma sak. 
Under tyska påtryckningar minskade Sverige även på yttrande- och tryckfriheten då olika 
nazistkritiska tidningar stoppades tillsammans med teatrar och böcker som kunde uppröra den 
tyska ambassaden. Även ett samarbete mellan den tyska och svenska underrättelsetjänsten 
bildades för att hålla koll på nazistmotståndare.47F

48 
 
Nyström et.al. diskuterar kring varför Sverige agerade som de gjorde i sin neutralitetspolitik 
eller i det som mer liknade tyskvänlig politik. De diskuterar hur politikerna kan ha sett olika 
scenarion kring utgångar av kriget. De kan ha varit att de gav sig själva tid att agera till 
Tysklands krigslycka vänder. Det kan även varit så att de trodde att Tyskland skulle vinna 
kriget och då inte ville stå på deras fiendelista. En sak som de diskuterar är att Tyskland var så 
beroende av den svenska järnmalmen och hade Tyskland ockuperat Sverige så hade det gett 
de allierade fritt fram att bomba sönder dessa gruvor. Samlingsregeringen ville hålla Sverige 
utanför kriget till varje pris vilket gav en skev neutralitetspolitik. När Tysklands motgångar i 
slaget vid Stalingrad startade och USA gick med i kriget så hårdnade Sveriges politik mot 
Tyskland då de kände att krigslyckan började vända för nazisterna och 1943 satte Sverige 
stopp för tyska trupper på svenska järnvägar.48F

49 
  

                                           
48Nyström, Nyström & Nyström (2012) s. 209–210 
49Nyström, Nyström & Nyström (2012) s. 210–211 
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Tabell 1, 
Antalet sidor givna till andra världskriget i läroböckerna mellan 1968 - 2012 
Titel Antal sidor i boken Antal sidor givna till 

andra världskriget 
Procentuell del givet 
till andra världskriget 

Folkens Historia 2:2 
1968 

428  23  5,3 % 

Alla tiders historia 
1985 

545  14  2,5 % 

Historia, 
Gymnasieskolan kurs 
A. 1995 

320  11  3,4 % 

Epos, för 
gymnasieskolan kurs 
A och B. 2003 

584  
 

18  3 % 

Perspektiv på 
historien. 2012 

312  32 10,2 % 

Kumlien Kjell, Lindberg Folke & Tham Wilhelm (1968), Almgren Hans, Bergström Börje & Lövgren 
Arne (1985), Elm Sten & Thulin Birgitta (1995), Karlsson Per-Arne, Molin Karl, Sandberg Robert & 
Ohlander Ann-Sofie (2003), Nyström Hans, Nyström Lars & Nyström Örjan (2012). 
 
Tabell 1, 
I tabellen ovan går det att utläsa att det inte finns något mönster i hur mycket plats 
läroböckerna ger till andra världskriget. Antalet sidor varierar från år till år och det är enbart 
läroboken från 2012 som sticker ut när det gäller hur stor del som ges till andra världskriget. 
Samtidigt som den sticker ut så får världskriget lite plats i boken från 2003 därför är det svårt 
att se ett mönster i utvecklingen i läroböckerna. När tabellen studeras går det att se att det 
procentuellt ges störst utrymme i den äldsta och nyaste läroböckena vilket också visar på att 
det inte finns något mönster i utvecklingen i läroböckerna. I läroböckerna som utkommit där 
emellan ges det mellan 2,5 % och 3,4 % vilket jag anser vara en för liten skillnad för att dra 
några slutsatser kring. 
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4.1 Diskussion 
I diskussionen kommer först en genomgång hur skillnaderna mellan upplägget i läroböckerna 
sett ut för att senare diskutera hur de olika läroböckerna förklarat fem olika ämnen kring 
Sveriges roll under andra världskriget. 

Uppläggen i läroböckerna 
De olika läroböckernas författare förklarade andra världskriget på olika sätt med olika 
utgångspunkter. De flesta böckerna valde att förklara kriget genom att förklara det utifrån en 
kronologisk ordning. Det var enbart läroboken från 2003 som inte förklarade händelserna 
kronologisk utan istället tog varje händelse från start till mål, vilket gjorde att den fakta som 
kom från den läroboken blev väldigt ytlig då varje händelse fick ett litet avsnitt i läroboken. 
De var även vanligt att utgå från Tyskland när förklaringar om hur kriget artade sig, för att 
sedan koppla in andra aktörer i förklaringarna. Bara läroboken från 1968 valde att inte gå in 
på de andra aktörerna utan stannade vid att utgå ifrån Tyskland vid varje förklaring vilket kan 
bero på att det var så nära i tid och då var det viktigt att betona att Tyskland var skyldiga och 
ville därför förklara utifrån dem såsom Nicholls menar när han förklarar hur samtidspolitiken 
syns i läroböckerna.49F

50 Även det Europeiska perspektivet visar sig samtliga läroböcker, även 
om några av böckerna förklarar kort hur kriget såg ut i resterande världen så ser vi klart och 
tydligt ett mönster där Europa presenteras mer ingående. Här påminner det igen om Nicholls 
studie kring hur geografisk tillhörighet speglar vad som står i läroböckerna för sitt tillhörande 
land.50F

51 En lärobok som sticker ut lite extra är den från 2012 då den diskuterar hur och varför 
Sverige kan ha gjort de val som de gjorde. Det är bara i den boken som någonting sådant görs 
och det tror jag har att göra med att det i dagens läroplan Lgr 11 så betonas källkritik mer än 
tidigare och därför finns det antagligen med enbart i den boken.51F

52 En annan hypotes som jag 
vill ta upp är att det kan ha att göra med att i dagens IT samhälle så är det viktigare att vara 
källkritisk och därför tas det upp i större utsträckning i den nya boken än i de andra tidigare 
böckerna.  

Finska kriget och neutralitetspolitiken 
I läroboken från 1968 så beskriver författaren att Sverige inte förklarat sig neutrala under 
andra världskriget när Finland hamnar under attack från Ryssland. De väljer dock att inte 
sända dit militär, men andra krigsförnödenheter som är tveksamma om de skulle vara okej för 
ett neutralt land. I de andra läroböckerna så beskrivs att samlingsregeringen som bildades när 
Tyskland ockuperade Polen 1939, snabbt förklarade Sverige som ett neutralt land. I dessa 
läroböcker förklaras det hur Sverige inte vågade skicka dit militära trupper för att de inte ville 
bryta neutraliteten. De förklaras dock hur Sverige skickar dit hjälpsändningar med 
förnödenheter samt att en frivilligkår med frivilliga svenska soldater som ansluter till den 
finska kampen. I läroboken från 2012 så förklaras att det svenska folket var på Finlands sida 
och en kampanj med slogan ”Finlands sak är vår” figurerade vilket visade på att stödet för 
Finland var stort. 
 
Att det i den första läroboken som studeras förklarar hur Sverige inte hunnit förklara sig 
neutralt vid tidpunkten då finska kriget utfaller sig anser jag kan gå ihop med min hypotes om 
att Sverige ville visa sig starka under kalla kriget åren. Här menar jag att det kan ha varit så att 
författarna till läroboken fått order från styrande politiker om att förklara hur Sverige var ett 
neutralt land under andra världskriget. Sveriges hjälpinsatser till Finland kan ha setts som för 
stora för ett neutralt land och därför är det bättre att förklara hur Sverige senare förklarade sig 
                                           
50 Nicholls (2006) s. 102–108 
51 Nicholls (2006) s. 102–108 
52 Skolverket (2011) s. 67 
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som neutrala istället för ett land som inte står för vad de säger. Här blir de tydligt så som 
Selander förklarar när de visar att politik och geografiskt läge kan ha en påverkan på vad som 
skrivs i läroböckerna.52F

53  Sverige är ett land som ligger nära geografiskt till forna 
Sovjetunionen och det påverkade den Svenska politiken efter andra världskriget. I Sverige 
kan det ha funnits en politisk oro för att den ryska björnen i öst skulle vilja anfalla landet och 
då kan det vara bra att visa att Sverige som nation inte bröt mot några regler kring 
neutraliteten när de sände hjälp till Finland i kriget mot Sovjetunionen. Att det i läroböckerna 
efter 1991 skrivs annorlunda kan enligt min hypotes vara för att då har det politiska läget 
lugnat ner sig. 

Permittenttrafiken  
Trafiken av tyska soldater på svenska järnvägar beskrivs i samtliga läroböcker, men till den 
delen av historien ges olika mycket utrymme och olika förklaringar. Ett exempel på det är i 
läroböckerna från 1968 och 1985 då författarna nämner att Sverige känner sig tvingade att låta 
permittenttrafiken ske, men inte att det är något brott mot neutralitetspolitiken. I läroböckerna 
från 1995 och framåt förklaras att det var ett kraftigt brott mot neutraliteten att låta tyska 
soldater färdas på den svenska järnvägen, men kände sig tvingade att godkänna det. Det står 
också tydligt i alla dessa tre läroböcker att Sverige så fort den tyska krigslyckan vände 1943 
satte stopp för detta.  
 
I och med att det ser ut som de gör så stödjer det min hypotes ännu mer när det gäller 
neutralitetspolitiken och samtidspolitiken i läroböckerna. Här syns samma mönster, men ännu 
tydligare. Det skrivs ingenting om att bryta neutraliteten i de läroböcker som studerats som 
var utgivna under kalla kriget. Återigen så kan det ha haft och göra med samtidspolitiken där 
de styrande inte ville visa att Sverige bröt neutraliteten utan att vi var ett enat land och därför 
ville lära ut det till skolungdomarna som kommer att representera nationen runt om i världen 
efter att de var klara med sina studier.  I och med att den första läroboken efter kalla kriget 
förklarar att det var att bryta neutraliteten genom att tillåta permittenttrafiken så anser jag det 
bli mer och mer tydligt att Sverige ville visa sig starka under den tiden. 

Relationen till de allierade och till Tyskland 
Det är svårt att skapa en bild av vilken relation som Sverige hade till de allierade länderna 
utifrån innehållet i läroböckerna som studerats. I läroboken från 1995 så beskrivs hur Sverige 
diskuterar med Storbritannien om exporten av järnmalm till Tyskland under kriget där 
Storbritannien godkänner en fortsatt export. Här tolkar jag det som att Sverige ville ha en god 
relation med Storbritannien och därför diskuterar de exporten med dem, även om de redan 
bestämt att de ska fortsätta att handla med Tyskland. När Storbritannien och Frankrike senare 
ville transportera trupper genom Sverige till Finland för att stödja de finska trupperna så sa 
Sverige nej eftersom de var rädda för att de skulle ta kontroll över järnmalmsproduktionen i 
norra Sverige. Här säger faktan emot sig själv i läroboken från 1995. Sverige har förhandlat 
och fått ett godkännande av Storbritannien kring järnmalmen, men ändå så är de rädda att de 
ska komma in i landet och ta över kontrollen. Förfrågningen om transport av allierade trupper 
på svensk mark nämns förutom i 1995 års lärobok också i 2012 års lärobok. Dock ger den 
nyare läroboken stöd för rädslan kring att förlora järnmalmsproduktionen till de allierade. Det 
blir lite svårt att placera i en större kontext då de bara nämns i två läroböcker. Första gången 
det nämns är 1995 och då är det första gången som de svenska läroböckerna belyser 
någonting angående en konflikt eller snarare rädsla för de allierade västmakterna. Här får min 
hypotes återigen stöd då det är efter att kalla kriget avslutats och Sverige behöver inte längre 

                                           
53 Selander, Staffan (1988) s. 65–66 
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vara rädda för vad västblocken anser om Sveriges roll och tankar under världskriget, för nu är 
inte Europa uppdelat i öst och väst i lika stor utsträckning längre.  
 
Relationen till Tyskland diskuteras flitigt i alla läroböckerna och då mestadels om hur 
Sveriges politik påverkades av Tyskland under början av krigsåren och extra mycket efter att 
Tyskland ockuperat Danmark och Norge samt stödde Finland. Då hamnade Sverige i ett läge 
då de kände att de var tvungna att förhandla med Tyskland för att inte bli indragna i kriget. I 
alla läroböckerna förutom den från 2003 så förklaras att Sveriges politiska relation 
förändrades då Tysklands framgångar i kriget började vända 1943. Sverige satte då stopp för 
permittenttrafiken samt stramade åt de politiska förhandlingarna ordentligt. Anledningen att 
2003 års lärobok inte skriver om det är enligt min uppfattning att de skriver väldigt lite om 
Sveriges roll under kriget och då blev det bara så att det inte kom med. I läroboken från 1995 
förklarar författarna att Sverige fick en bättre relation till de allierade länderna efter 1943 då 
landet blev hårdare i förhandlingarna med Tyskland och bröt permittenttrafiken i landet. Det 
är endast i den läroboken som det nämns, men det ger kanske ändå en bild av att Sverige inte 
ville förklara att relationen till Storbritannien och de andra allierade inte var så bra under 
andra världskriget och nu kan svenska skolungdomar få lära sig det utan risk för några 
konsekvenser från varken öst- eller västblocken. Att det inte nämns i senare läroböcker anser 
jag vara för att läroboken från 1995 är mer detaljerad en de nyare vilket ger utrymme för mer 
förklaringar och fakta. 

Invandring och flyktingpolitik 
Invandringen och flyktingpolitiken får väldigt lite plats i läroböckerna under hela perioden. 
Det är bara i läroboken från 1995 som flyktingpolitiken nämns i annat än siffror då det i den 
står om vilka flyktingar som kom till Sverige och vart ifrån de härstammade. Raul Wallenberg 
nämns också kortfattat i den läroboken om hur han räddade 10 000-tals människor undan 
koncentrationslägren i Tyskland. Läroboken från 1968 så nämner bara författarna att det fanns 
200 000 flyktingar i Sverige vid krigets slut och att Folke Bernadotte var med och räddade 
många människor undan koncentrationslägren. Var det två olika personer som räddade folk 
undan koncentrationslägren eller var det med vid samma tillfälle och olika personer får beröm 
för det i olika läroböcker. Det är synd att de bara stod i två av böckerna för annars hade jag 
gärna studerat det närmare. Att det inte står någonting om flyktingpolitiken i de andra 
läroböckerna förvånar och försvårar min analys lite och framförallt när tidsaspekten mellan 
läroböckerna som skriver om det ser ut som de gör. Studerar vi tidigare forskning i ämnet så 
förklarar Byström & Kvist Geverts hur Sveriges flyktingpolitik var allt annat än fördomsfri.53F

54 
Mina tankar efter att ha tolkat materialet kring flyktingpolitiken är att det inte är någonting 
som Sverige är särskilt stolta över och därför försvinner det ur läroböckerna i 
gymnasieskolan. Det i kombination med hur flyktingströmmarna ökat på senare år kanske kan 
försvåra vad som står med i läroböckerna. Det kan vara som Nichols skriver att 
samtidspolitiken har stort inflytande på läroboksförfattarna vilket gör att de skriver olika 
mycket om olika händelser, i det här fallet lite om flyktingpolitiken. 

Nationalistisk propaganda 
I läroböckerna figurerar endast i en bok någonting som förklarar hur den inhemska 
propagandan såg ut under kriget och det är i läroboken från 1985. Här beskrivs att 
samlingsregeringen sprider propaganda i radio och tidningar kring den svenska 
fosterlandskänslan. I läroboken från 1995 beskrivs till exempel bara hur den svenska 
samlingsregeringen gjorde allt för att inte bli krigförande. Det kan även tolkas till föregående 
rubrik där invandringspolitiken diskuterades. I tidigare forskning av Byström & Kvist Geverts 
                                           
54 Byström & Kvist Geverts (2007) s. 150–163 
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beskrivs hur Sverige inte ville riskera freden genom att vara humanitära och hjälpa 
utomnordiska flyktingar. Även Oredsson menar att Sverige inte ville blanda folkslag i 
landet.54F

55 Kan propagandan till folket stärkt en sådan bild om hur bra den svenska rasen var? 
Här ser vi tydligt till min hypotes om hur det skrivs om Sverige som ett enat folk med samma 
värderingar under kalla krigets år då de inte ville välja någon sida för att förarga någon part. 
Senare i efterhand togs sådana fakta bort i de nyare läroböckerna.  
  

                                           
55 Oredsson (2007) s. 79–82  
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4.2 Slutsats  
Som det går att utläsa i diskussionen skiljer sig läroböckerna åt från varandra när det gäller 
hur och vad som förklaras i dem. I den första läroboken som studerades så finns det ingenting 
som säger att Sverige gjort någonting för att bryta neutraliteten eller på något vis agerat illa 
under kriget, utan Sveriges roll beskrivs som hjälpande. I läroboken från 1985 börjar det att 
förklaras att Sveriges neutralitetspolitik kan ha varit lite tveksam vid några tillfällen under 
kriget, men att samlingsregeringen gjorde vad de var tvungna att göra för att hålla Sverige 
utanför kriget. I läroboken beskrivs det hur Sveriges folk enades trots den svåra tiden. I 
läroböckerna som kom efter kalla krigets slut så började en mer ifrågasättande ton att råda 
mot Sveriges roll eller snarare att de förklarar att Sverige inte klarade av att hålla neutraliteten 
och på vilka sätt de bröt den och även på vilka grunder de gjorde detta. Det är framför allt i 
läroböckerna från 1995 och 2012 som det sker och då i större utsträckning i den nyaste 
läroboken som också ger mest utrymme till kriget i bokens innehåll. Slutsatsen i min studie 
blir den att innehållet i läroböckerna går från att vara faktabaserad och lite partisk till att vara 
faktabaserad och förklarande utan att vara partiskt. I de nyare böckerna förklaras och 
ifrågasätts mer de val som den svenska samlingsregeringen gjorde under andra världskriget. 
Däremot så har Sveriges invandringspolitik och hur flyktingarna mottogs i landet uteblivit 
helt i de nyare läroböckerna. Ska inte dagens ungdomar lära sig om de fel som Sverige gjorde 
på 1940-talet och ta med sig det till idag då vi återigen står inför en stor flyktingkris i Europa 
och Sverige? 
 

4.3 Hypotes slutsats  
Hypotesen som användes i studien kan till stor del verifieras. Innehållet förändrades efter 
kalla krigets slut och förklaringarna till Sveriges roll under andra världskriget skildrades mer 
öppet och kritiskt i läroböckerna som utgivits efter 1991. Under kalla krigets gång var det som 
hypotesen löd att Sverige inte ville förklara de fel som landet begick under andra världskriget 
och därför kan de ha försvunnit ur läroböckerna fram till 1991.   
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5. Sammanfattning 
 
Syftet med mitt arbete kommer vara att studera hur Sveriges roll under andra världskriget 
skildrats i svenska läroböcker i ämnet historia under en 50 års period.  
 

• Hur har skildringen av Sveriges roll andra världskriget förändrats sedan 1968 
till 2012 i skolans läroböcker?  

• Hur mycket skrivs det om andra världskriget i läroböckerna och har det blivit 
någon förändring under studieperioden? 

 
I den här läroboksstudien har fem stycken läroböcker från 1968 – 2012 studerats. 
Läroböckerna lånade jag från Örebro universitetsbibliotek där fyra läroböcker från fyra 
årtionden hämtades. För att komplettera dessa fyra böcker så användes även Kungliga 
biblioteket i Stockholms tillgångar, och där hämtades ytterligare en bok. 
 
Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ textboksanalys och en ytlig kvantitativ 
metod. Utifrån den kvalitativa textboksanalysen har materialet granskats och tolkats. I 
läroböckerna så har jag utifrån den analysmetoden analyserat hur Sveriges roll under andra 
världskriget framställs och ifall det har förändrats genom åren. Med hjälp av den ytliga 
kvantitativa analysmetoden så jämförs hur stor del av läroböckernas innehåll som ges till 
andra världskriget.  Den jämförelsen gav inte mycket då den visade på följande procentuella 
resultat i en kronologisk ordning: 1968 5,3 %, 1985 2,5 %, 1993 3,4 %, 2003 3 % och 2012 
10,3 % vilket visar på att världskriget får mer plats i den nyaste läroboken, men inte att det 
finns någon procentuell utveckling innan det. 
 
Läroböckerna studeras genom att först förklara hur själva krigsförloppet förklaras i de olika 
läroböckerna för att sedan djupare gå in och förklara vad varje lärobok skriver om Sveriges 
roll under andra världskriget.  
 
Resultatet av studien visar på att de tidigare läroböckerna skrev mer fakta kring vad som 
hände under kriget och inte så mycket om varför och vilken påverkan det hade. Ett tydligt 
exempel på när fakta ändras i läroböckerna genom åren är när det i 1968 års lärobok står att 
Sverige inte förklarat sig neutrala när det finska vinterkriget bryter ut. Medan det i alla andra 
läroböcker i studien förklaras hur Sveriges samlingsregering förklarar landet neutralt direkt 
när de hör om hur Tyskland ockuperat Polen vilket sker innan det finska vinterkriget bryter ut. 
 
Den typen av skillnader fortsätter att synas genom studien då det i de tidiga läroplanerna 
förklaras som fakta, med en partisk synd på det hela så blir det en mer problematiserande bild 
i läroböckerna som kommer efter 1995. I dessa böcker så förklaras vilka fel som Sverige 
gjorde om de skulle vara ett neutralt land. I den nyaste läroboken som kom ut 2012 så har 
utvecklingen kommit som längst då i den boken diskuterar om varför Sverige kan ha gjort de 
val som de gjorde under krigsåren och vilken påverkan dessa val kan ha haft för landet i 
utifrån olika synvinklar. 
 
. 
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