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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om det armeniska folkmordet, mer specifikt om dess ögonvittnen. 

Många missionärer, från flera olika länder och kontinenter, fanns på plats i det osmanska 

imperiet när folkmordet ägde rum, liksom ett stort antal konsuler och diplomater.1 Jag ska 

undersöka ögonvittnesskildringarna som står att finna i den brittiska dokumentsamlingen The 

Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–16 ur ett intentionalistiskt och 

funktionalistiskt perspektiv.2 Detta innebär att ett på förhand sammanställt primärmaterial 

studeras som täcker perioden 1915–16, de mest intensiva åren av folkmordet.3   

Det armeniska folkmordet har beskrivits som det arketypiska folkmordet, eftersom det var det 

första moderna folkmordet under 1900-talet som tog statens resurser i anspråk för att försöka 

skapa en homogen nationalstat, där avvikande element inte hade någon plats.4 Med 

utgångspunkt i Zygmunt Baumanns moderniseringsteorier kan man kalla det armeniska 

folkmordet för det första moderna folkmordet.5 Inom folkmordsforskningen är det armeniska 

folkmordet det primära undersökningsobjektet vid sidan av förintelsen.6 Detta innebär att flera 

olika förklaringsmodeller har sett dagens ljus, liksom ett enormt antal på böcker som 

behandlar folkmordet.7  

Folkmordet utgör det mest omfattande försök som Ungturkarna – det från början 

reformvänliga parti som under 1900-talets början tog makten i det sönderfallande Osmanska 

imperiet – företog sig att eliminera imperiets kristna element. Assyrier, pontiska och joniska 

greker utgör andra offerkategorier som jämte armenierna blev utsatta för det ungturkiska 

triumviratets destruktiva ideologi(er). Allt sedan Wienkongressen år 1815 hade ”Europas 

sjuke man”, som den ryska tsaren uttryckte det, blivit arenan för ”the Eastern Question”, en 

                                                           
1 För en svensk översikt se Göran Gunners bok Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon samt Svante 

Lundgrens Hundra år av tveksamhet: osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion och Vahagn 

Avedians masteruppsats i Historia Avedian, Vahagn, The Armenian genocide 1915: from a neutral small state's 

perspective: Sweden, Historiska institutionen, Uppsala universitet, Magisteruppsats,Uppsala, 2008. För en 

engelsk översikt över ögonvittnesskildringar se Bryce & Toynbees The Treatment of Armenians in the Ottoman 

Empire, 1915–16.  
2 The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–16 är bokens officiella title, men den brukar även gå 

under betäckningen ”Blåboken”. 
3 Gunner, Göran, Folkmordet på armenier: sett med svenska ögon, Artos, Skellefteå, 2012, s. 119. Se även 

Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran, Folkmordens historia: perspektiv på det moderna samhällets 

skuggsida, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2011, s. 39. 
4 Gerner & Karlsson, 2011, s. 12.  
5 Gerner & Karlsson, 2011, s. 37–39.  
6 Gerner & Karlsson, 2011, s. 39. 
7 Gunner, 2012, s. 25. 
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fråga som i sin grund handlade om när och hur det ottomanska imperiets förtryckta undersåtar 

skulle göra sig fria och på så vis presentera ett angeläget tillfälle för de koloniala, 

expansionistiska staterna att roffa åt sig ottomanska territorier.8 Under 1800- och 1900-talets 

gång lyckades imperiets kristna undersåtar på Balkan frigöra sig och bli självständiga. De 

kristna i Anatolien blev de sista kristna kvar i det stora imperiet. Efter de kristna staternas 

ränksmiderier, konkret uttryckt i stöd för de kristna minoriteterna i riket, tillsammans med 

imperiets ökande ekonomiska och militära kriser, blev de kristna grupperna i Anatolien 

betraktade som subversiva undersåtar som genom sin allians med de kristna stormakterna och 

deras fördärvliga nationalism riskerade att riva öppet ett hål i imperiets själva kärna. I detta 

läge insåg Kommittén för Enhet och Framsteg (CUP) att det enda sättet att förebygga ännu en 

katastrof var att eliminera imperiets kristna befolkning. På så vis utgjorde det armeniska 

folkmordet det turkiska svaret på ”den armeniska frågan”, som i sig utgjorde en del av ”the 

Eastern Question”.9 

Viscount Bryce och Arnold Toynbees gemensamma verk The Treatment of Armenians in the 

Ottoman Empire, 1915–16 var ett av de första försöken att på ett vetenskapligt och 

systematiskt sätt försöka förklara vad som hade hänt de kristna minoriteterna i det Osmanska 

riket under det första världskriget genom att sammanställa ögonvittnesskildringarna som hade 

letat sig ut ur imperiet. På grund av bokens omfång, rigorösa vetenskaplighet och närhet i tid 

till de händelser som den behandlar har den blivit något av en klassiker bland 

folkmordsforskare, tillika ett hatobjekt för folkmordsförnekare.10 Dokumentsamlingen, som 

således utgör ett på förhand sammanställt primärmaterial i föreliggande studie, omfattar 

omkring 150 rapporter som i utgåvan från år 2005, redigerad av Ara Sarafian, sträcker sig 

över ungefär 600 sidor.  

Jag har sedan jag började studera historia på Lunds universitet här och var kommit i kontakt 

med det armeniska folkmordet, ett folkmord som är mindre väl känt av allmänheten. När det 

väl blev dags att skriva B-uppsats var det därför ett ämne mer än något annat som intresserade 

mig: det armeniska folkmordet. Intresset för 1900-talets ”arketypiska folkmord”, som Klas-

Göran Karlsson och Kristian Gerner har kallat det, har levt vidare, så när det blev dags att 

                                                           
8 Akçam, Taner, From empire to republic: Turkish nationalism and the Armenian genocide, Zed, London, 2004, 

s. 183. 
9 Dadrian, Vahakn N., The history of the Armenian genocide: ethnic conflict from the Balkans to Anatolia to the 

Caucasus, Berghahn, Providence, RI, 1995, s. 10. 
10 Hovannisian, Richard G. (red.), Remembrance and denial: the case of the Armenian genocide, Wayne State 

Univ. Press, Detroit, 1999, s. 19, 52 f. Se även Bloxham, Donald, The great game of genocide: imperialism, 

nationalism, and the destruction of the Ottoman Armenians, Oxford University Press, Oxford, 2005, s. 129. 
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välja ämne för min C-uppsats var valet lika enkelt som förra gången jag skulle välja ämne. Ett 

annat skäl bakom ämnesvalet är, hur högmodigt det än må låta, att bidra till en ökad 

uppmärksamhet kring folkmordet på armenierna. Dagens Turkiet, den stat som genom 

Lausannefreden år 1923 ersatte det tidigare Osmanska imperiet, förnekar fortfarande att vad 

som skedde under världskrigsåren utgör ett folkmord.11 Detta är en orättvisa som sannerligen 

inte kan tillrättavisas genom en c-uppsats i historia, men likväl kan den fortsatta forskningen 

kring folkmordet lägga ytterligare bevis på den historiska vågskålen och visa att ämnet 

vidhåller sin vitalitet.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ett intentionalistiskt och ett 

funktionalistiskt perspektiv framträder i dokumentsamlingen The Treatment of Armenians in 

the Ottoman Empire, 1915–16. Teorierna är inte väl definierade, utan är snarare etiketteringar 

som har skett i efterhand för att kategorisera en tämligen bred uppsättning perspektiv, dock 

givet att perspektiven inom vardera kategorin har vissa saker gemensamt. Teorierna är 

sprungna ur, och har framför allt blivit applicerade i, forskningen om förintelsen, det 

paradigmatiska folkmordet.12 Robert Melson, i en artikel publicerad i Genocide Studies 

International, har vidareutvecklat teoribildningen kring intentionalism och funktionalism 

genom att analysera det armeniska folkmordet ur två olika perspektiv, som han kallar 

kontinuitet-konspirationsperspektivet samt diskontinuitet-radikaliseringsperspektivet.13 Dessa 

perspektiv är i mångt och mycket det armeniska folkmordets teoretiska motsvarigheter till 

förintelsens teoribildning kring intentionalism och funktionalism. De är i själva verket så 

kongruenta att de har subsumerats under kategorierna intentionalism och funktionalism i 

utformningen av det föreslagna kondningsschemat nedan. Härvidlag kan det konstateras att 

uppsatsens ambition med andra ord är av tvåfaldig natur: dels att bidra med en ökad förståelse 

kring hur man kan första folkmord i realtid, genom vittnesberättelser, dels att bidra med en 

vidareutveckling av teorierna om intentionalism och funktionalism genom att applicera dem 

på ett område där de normalt inte har applicerats – det armeniska folkmordet – och på ett sätt 

som normalt inte har utnyttjats, nämligen att applicera teorierna på ögonvittnesskildringar, 

                                                           
11 För en översikt över hur förnekarnas argument kan ta sig konkret uttryck se Dadrian, Vahakn N, The key 

elements in the Turkish denial of the Armenian genocide: a case study of distortion and falsification, Zoryan 

Institute, Toronto, 1999. 
12 Gerner & Karlsson, 2011, s. 35. 
13 Melson, Robert. Contending interpretations Concerning the Armenian Genocide: Continuit and conspiracy, 

Discontinuity and Cumulative Radicalization. Genocide Studies International. Vol 9, nr. 1, 2015, s. 10. 
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som av natur är både subjektiva och samtida till händelserna som de beskriver. Uppsatsen är 

på så sätt ett bidrag till den mikrohistoriska traditionen, även om sådana etiketteringar kan 

vara mer eller mindre relevanta. Poängen är snarast att teorierna i övervägande del har tagit 

sin utgångspunkt i ett ovanifrånperspektiv, där akademiska historiker i efterhand analyserar 

antingen ledarskiktets intentioner eller de stora strukturer som tvingar in individerna i olika 

sorters handlingar. Framför allt finns där ofta ett enormt avstånd i tid, något som skiljer dessa 

vetenskapliga skildringarna av folkmordet från ögonvittnesskildringarna. 

Själva frågeställningen lyder:  

- Hur framträder ett intentionalistiskt och ett funktionalistiskt perspektiv i de 

vittnesutsagor som finns i The Treatmenf of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-

16?  

- Vad säger detta oss om teorierna? 

- Är den strikta uppdelningen mellan intentionalism och funktionalism giltig enligt de 

vittnesutsagor som finns i The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-

16? 

- Hur förstod dessa ögonvittnen folkmordet i samtiden? 

1.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kan med fördel delas in i två olika kategorier: forskning om 

folkmordet och forskning om ögonvittnesskildringar av folkmordet.  

Forskningen om själva folkmordet är mycket omfattande. En enkel sökning på Libris 

på ”armeniska folkmordet” alternativt ”armenian genocide” renderar många resultat. I en 

svensk kontext är Klas-Göran Karlssons och Kristian Gerners Folkmordens historia och Klas-

Göran Karlssons De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon givande beskrivningar av 

hur folkmordet gick till. Två internationellt kända experter på området är Vahakn N. Dadrian 

och Taner Akcam, som genom tillgång till det turkiska arkivmaterialet, som först började 

öppnas för omvärlden på 1980-talet14, samt kunskaper i turkiska, har lyckats teckna 

omfattande och detaljerade skildringar av hur folkmordet gick till. Med anledning av detta har 

jag använt mig av Akcams From Empire to Republic och Dadrians The History of the 

Aremenian genocide för att försöka teckna en helhetsbild över själva folkmordet, vilket blir 

                                                           
14 Gunner, 2012, s. 29.  
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viktigt för redogörelsen i den historiska bakgrunden. Andra författarna har dock fungerat 

kompletterande, men i huvudsak har dessa två böcker använts. 

Den tidigare forskningen som behandlar ögonvittnesskildringar är, föga förvånande, inte lika 

omfattande. Mest relevant för min del är dels Göran Gunners Folkmordet på Armenier: sett 

med svenska ögon, dels Svante Lundgrens Hundra år av tveksamhet, som båda behandlar 

ögonvittnesskildringar, dock i olika omfattning. Ingen av dessa behandlar dock 

ögonvittnesskildringarna ur ett intentionalistiskt/funktionalistiskt perspektiv. Monika Edgren  

har använt Bryce & Toynbees sammanställning ur ett feministiskt perspektiv för att kritiskt 

undersöka sexuellt våld i konflikten. Hon kan genom att utgå från feministisk teori visa hur 

många av vittnesberättelserna var manligt kodade: kvinnorna framstår som viljelösa offer, 

som objekt. Många av berättelserna var, som hon själv formulerar det: ”[…] berättelser för 

män om kvinnor och barn.”15 Hennes forskningsresultat är inte direkt relevant för min studie.. 

Däremot är den relevant ur en rent metodologisk synpunkt, i den bemärkelsen att hon utgår 

från ett teoretiskt ramverk som hon sedan applicerar på Bryce och Toynbees 

dokumentsamling, helt enkelt en deduktiv ansats. Jag går tillväga på ett liknande sätt, dock 

med utgångspunkt i en annorlunda teoribildning. Vahagn Avedians mastersuppsats i Historia, 

publicerad i kortare from i en artikel i tidsskriften Genocide Studies and Prevention, titulerad 

The Armenian genocide 1915: from a neutral small state’s perspective: Sweden, behandlar i 

vilken utsträckning svenska missionärer, nyhetstidningar och den svenska beskickningen i 

Konstantinopel, med ambassadör Anckarsvärd i spetsen, var medvetna om vad som föregick. 

Hans slutsats är att ”[i]t is safe to assert that the Swedish government had a clear view of what 

transpired in Western Armenia during the Great War.”16 Den mest relevanta tidigare 

forskningen inom området är Maria Karlssons kandidatuppsats i historia, Narrating the 

Harrowing: An Analysis of the Witness Narratives in The Treatment of Armenians in the 

Ottoman Empire, 1915 – 1916. Som framgår av titeln behandlar den ögonvittnesskildringarna 

i Bryce och Toynbees dokumentsamling. Hon utgick, i likhet med mig själv, från en teori som 

sedan applicerades på det empiriska materialet. Hon konstaterar till att börja med att “[…] 

academic research and usage of the Blue Book, and of its included documents, has been 

                                                           
15 Edgren, Monika. Sexuellt våld i vittnesberättelser om massakern på armenier 1915–1916. Scandia, 2012, s.  

111f. https://journals.lub.lu.se/scandia/article/view/7267  
16 Avedian, Vahagn. The Armenian Genocide of 1915 from a Neutral Small State’s Perspective: Sweden. 

Genocide Studies and Prevention, Vol 5, nr. 3, 2010, s. 336. 

https://journals.lub.lu.se/scandia/article/view/7267
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limited.”17 Hon utgick från Raul Hilbergs kategorier av perpetrators, victims och bystanders.18 

Sedan genomför hon en kvalitativ innehållsanalys av de berättelser som faller under 

respektive kategori. Hon kunde konstatera att  

[b]oth the witnesses and the victims narrating the Armenian Genocide ‘from 

outside’ include wide historical, political and geographical perspectives. The 1915 

atrocitites could, according to the witnesses ‘from outside’, be explained by relating 

to past massacres and the influence of the current war. Additionally, the witnesses 

reporting ‘from outside’ heavily emphasized the Young Turk intention to 

exterminate the empire’s Armenian population […].19  

Som framgår av citatet ovan skördade Karlssons uppsats intressanta resultat som på ett direkt 

sätt anknyter till min egen frågeställning. Däremot ligger inte explicit och entydigt fokus på 

att undersöka intentionalism och funktionalism i ”Blåboken”, vilket är fallet i föreliggande 

uppsats, och även om en del av hennes resultat tangerar min egna frågeställning är 

diskussionen av dem relativt kortfattat och någon explicit diskussion om ett eventuellt 

funktionalistiskt perspektiv i vittnesberättelserna förekommer överhuvudtaget inte, även om 

en del av dess karaktäristiska drag – t.ex. en vid kontextualisering av folkmordet – enligt 

Karlsson bevisligen förekommer. Med anledning av detta kompletterar – och eventuellt 

reviderar – föreliggande uppsats Karlssons resultat vad angår förekomsten av ett 

intentionalistiskt och ett funktionalistiskt perspektiv i The Treatment of Armenians in the 

Ottoman Empire.  

1.3 Teori  

1.3.1 Bakgrund 

Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner skriver i sin bok Folkmordens historia, först 

utgiven år 2005, att ”[m]otsättningen mellan intention och funktion har […] utvecklats till den 

centrala gränsdragningen inom den moderna folkmordsforskningen.”20Teorierna uppstod ur, 

och har framför allt applicerats inom, forskningen om förintelsen.21 Teorierna har uppstått ur 

en kontinuerlig vetenskaplig debatt om hur förintelsen skall förstås och det var först under 

                                                           
17 Maria Karlsson, “Narrating the Harrowing: An Investigation of the Narratives of The Treatment of Armenians 

in the Ottoman Empire, 1915 – 1916”, third term paper, Lund University 2009, s. 7. 
18 Karlsson, 2009, s. 9. 
19 Karlsson, 2009, s. 44. 
20 Gerner & Karlsson, 2011, s. 65. 
21 Gerner & Karlsson, 2011, s. 45. Se även Bessel, Richard. "Functionalists vs. Intentionalists: The Debate 

Twenty Years on or Whatever Happened to Functionalism and Intentionalism?" German Studies Review, Vol. 

26, no. 1 (2003), s. 15 samt Stone, Dan. “The Holocaust and its Historiography” i The historiography of 

genocide, Dan Stone (red.), 373-400. Palgrave Macmillan, Basingstoke [England], 2008. 
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1980-talet som de olika perspektiven blev definierade som ”intentionalism” 

respektive ”funktionalism”.22 Teorierna rymmer i själva verket flera olika komponenter och 

det har visat sig vara svårt – om inte hopplöst – att försöka hitta en entydig teoretisk 

definition. Med anledning av detta har det varit viktigt att sätta sig in i den debatt ur vilken de 

olika teoretiska perspektiven föddes, för att på så sätt försöka nagla fast de olika teoriernas 

mest betydelsefulla komponenter. ”För att mer djupgående förstå teorier krävs att man sätter 

sig in i denna [vetenskapliga] debatt, annars är risken stor att man missar centrala 

dimensioner, problem och möjligheter i teorin”, skriver Johan Alvehus, och det har 

synnerligen varit fallet här.23  

Anledningen till den exakta årsangivelsen för utgivelsen av Karlssons och Gerners bok ovan 

är att debatten efter hand har kommit att ändra karaktär. Vid tiden för den bokens utgivelse 

var den gränsdragning som författarna skriver om fortfarande påtaglig, men Robert Melson, i 

en artikel utgiven år 2015, förklarar att ”[b]y now, the controversy has dissipated because it is 

apparent that the two sides had been emphasizing complementary, not contending, aspects of 

genocide.”24På samma sätt konstaterar Richard Bessel att flertalet historiker av den nazityska 

regimen ofta var både intentionalister och funktionlister, om man nu överhuvud taget kunde 

använda termerna.25 Det är viktigt att understryka att Bessels artikel publicerades år 2003, 

bara två år innan Gerners och Karlssons bok, vilket antyder en viss ambivalens kring 

teoriernas plats i den moderna folkmordsforskningen. I själva verket härleder Bessel 

teoriernas söndervittring ända tillbaks till 80-talet, då den sedan tidigare förhärskande 

marxistiska historieskrivningen, i vilken man betonade stora, svepande strukturperspektiv, 

utsattes för hätsk kritik, varav en del tog sig uttryck i en farhåga för determinism, där de 

faktiska förövarna framstod som chanslösa offer för hårt tvingande strukturer.26 Kritiken kan 

med fördel kopplas till ”den kulturella vändningen”.27 Vidare lyser teorierna också med sin 

frånvaro i The Oxford Handbook of Genocide Studies, utgiven år 2010 och Dan Stone menar 

att ”[…] by 1990, the debate appeared to have quitened down.”28 Likadant skrev Robert 

Melson redan år 1992 i sin bok Revolution and Genocide att de två teorierna inte uteslöt 

                                                           
22 Bessel, 2003, s. 15. 
23 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, Upplaga 2, Liber, Stockholm, 2019, s. 28. 
24 Melson, 2015, s. 17. 
25 Bessel, 2003, s. 16. 
26 Bessel, 2003, s. 17.  
27 Wiklund, Martin, Historievetenskapens ethos och roller under efterkrigstiden. Insikt och handling, vol. 23, 

Göteborg 2010, s. 106. 
28 Stone, 2008, 377f.  
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varandra.29 Teorierna verkar alltså knappast inta en lika central position i 

folkmordsforskningen som de gjorde för 40 år sedan. De framstår snarast som förenklade 

kvarlevor av en gammal debatt. Likväl utgör dessa teorier, tidigare framställda som diametralt 

motsatta varandra, intressanta undersökningsobjekt i sig själva, oberoende av dess 

vetenskapliga förklaringsvärde. De är nämligen kvarlevor av inte bara en gammal debatt, utan 

också historiska dimensioner som varit närvarande sedan historieämnets födelse. Debatten 

kan nämligen sägas utgöra en konkret manifestation av de som ser historien som driven av 

strukturer och de som ser historien som driven av aktörer.30 Dessutom delar sig teorierna 

moraliskt: från intentionalistiskt håll riktas ofta kritik mot vad de uppfattar som en 

deterministisk historiesyn, och funktionalistiskt inriktade forskare riktar ofta kritik mot vad de 

uppfattar som en meningslös – tillika hopplös – strävan att närläsa konkreta 

avsiktsförklaringar, vilket knappast bidrar till någon förklaring av hur folkmord kommer till, 

vilket enligt en mer positivistisk historiesyn i sin tur ligger till grund för hur man ska kunna 

undvika dem i framtiden.31 

Vidare förklarar Donald Bloxham och Dirk Moses att “[…] distinctions between philosophies 

of genocide scholarship are often more polarized in the abstract than in practice” och att 

strukturella förklaringar “cannot account for anything without some reference to ideology and 

human agency.”32 Dessutom finns det en inneboende problematik i den funktionalistiska 

kontextualiseringen: hur långt tillbaks i den kausala händelsekedjan ska man dra sig? Ska man 

sätta folkmordet på armenierna i en kontext av världskrig eller moderniteten? Båda 

förklaringen har nämligen förslagits. Ett konkret exempel på just hur långt tillbaks man kan 

dra sig står att finna i Mark Levenes kapitel i The Oxford Handbook of Genocide Studies, där 

han går så långt att han sätter in folkmordet på ursprungsbefolkningen i Jumma i Bangladesh 

år 1992, utfört genom en serie av massaker från 1980 till 1993, i en större kontext av global 

uppvärmning.33 Detta innebär att det kan bli svårt att identifiera vad som gällas som ”ett större 

meningssammanhang”, som jag har valt att beskriva koden ”kontextualisering” i 

kodmanualen. Detta bara understryker det som tidigare har sagts av ett antal forskare: att 

                                                           
29 Melson, Robert, Revolution and genocide: on the origins of the Armenian genocide and the Holocaust, 1st 

pbk.ed., University of Chicago Press, Chicago, 1996[1992], s. 9. 
30 Stone, 2008, s. 377. 
31 Bessel, 2003, s. 17. 
32 Bloxham, Donald & Moses, A. Dirk. Changing Themes in the Study of Genocide. I Bloxham, Donald & 

Moses, A. Dirk (red.), The Oxford handbook of genocide studies, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 9. 
33 Levene, Mark. From Past to Future: Prospects for Genocide and its Avoidance in the Twenty-First Century. I 

Bloxham, Donald & Moses, A. Dirk (red.), The Oxford handbook of genocide studies, Oxford University Press, 

Oxford, 2010, s. 653. 
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skillnaden mellan de två teorierna ofta inte är så knivskarpa som man kan tro. Detta ingår 

dock som en del i uppsatsens övergripande syfte, nämligen att undersöka just hur adekvata 

dessa teorier är för att förklara folkmord. Med anledning av detta tar uppsatsen inte bara sin 

metodologiska utgångspunkt i en deduktiv ansats, som löper den uppenbara risken att bli en 

självuppfyllande profetia, utan också i en induktiv sådan, där material i viss mån får ”tala för 

sig själv”. Denna ansats tar sig konkret uttryck i min tredje frågeställning. 

Även om debatten alltså verkar ha antagit en mindre extrem form utgör den från min synpunkt 

sätt likväl en intressant representation mellan två väldigt olika historiesyner, historiesyner 

som i allra högsta grad lever vidare idag. Att teorierna fortfarande kan erbjuda fruktbara 

infallsvinklar bevisas av Robert Melson i artikeln ”Contending interpretations Concerning the 

Armenian Gencocide”, där han på sätt och vis omarbetar teorierna och applicerar dem på det 

armeniska folkmordet. Han talar t.ex. inte om ”intentionalism” utan om ”kontinuitet-

konspirationsperspektivet” (Continuity-Conspiracy interpretation); han talar inte 

om ”funktionalism” utan om ”diskontinuitet-radikaliseringsperspektivet” (Dicsontinuity-

Radicalization Interpretation). Melson drar själv kopplingen till den tidigare 

historieskrivningen kring förintelsen, även om han understryker att perspektiven inte är helt 

och hållet överensstämmande.34 De är dock så pass överensstämmande att koderna i 

kodningsschemat har arbetats fram både ur litteraturen om intentionalism och funktionalism 

och Robert Melsons två teorier. Slutligen finner föreliggande uppsats sin vetenskapliga 

legitimitet i att den applicerar teorierna på ögonvittnesskildringar, något som alltså är mindre 

vanligt. Som framgick av syftesformuleringen ovan är en del av uppsatsen syfte att bidra med 

en teoriutveckling genom att använda – eller snarast pröva – teorierna på ett nytt sätt. Jag 

menar att teorierna, trots att de hade sina starkaste förespråkare på 70- och 80-talen35 och till 

synes verkar ha ebbat ut inom den akademiska historie- och folkmordsforskningen, 

fortfarande kan fungera heuristiskt, som en inkörsport till frågor och hypoteser som man 

annars kanske inte hade beaktat. 

Nedan följer en kondenserad redogörelse över vad teorierna innebär. Teorierna är till synes 

relativt mångfacetterade och det har varit svårt att, med precision, nagla fast vad de båda i sin 

                                                           
34 Melson, 2015, s. 17. 
35 Kershaw, Ian, The Nazi dictatorship: problems and perspectives of interpretation, 4. ed, Arnold, London, 

2000. s. 264. 
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grund går ut på. Redogörelsen är framför allt ett resultat av en djupgående ingång i teoriernas 

historiografi och debatt. 

1.3.2 Intentionalism 

Intentionalism är en teori som går ut på att man försöker finna konkreta avsiktsförklaringar 

hos förövarna, alltså enskilda individer eller grupper, i form av politiska beslut och annan 

orderangivelse.36 Fokus ligger också mer entydigt på olika konkreta aktörer, inte strukturer 

eller andra storheter som kan tänkas förklara förövarnas handlingar.37 Intentionalistiskt 

inriktade forskare intar ofta ett ovanifrånperspektiv: de riktar fokus mot olika eliter, inte 

byråkrater längre ned i makthierarkin.38 Dessutom är de ofta måna om att rekonstruera en 

genetisk händelsekedja, med början i en idé och med slut i det faktiska folkmordet. Med andra 

ord handlar det om den för folkmordskonventionen så viktiga frågan om uppsåt. 

Intentionalistisk inriktade forskare ser folkmordet som en konsekvens av en avsiktlig plan, 

formulerad och utförd oberoende av andra, ofta exogena, faktorer och i avsaknad av sociala, 

politiska och ekonomiska strukturer.39 Överhuvudtaget anser man inom denna teoribildning 

att det ofta råder kontinuitet mellan tidigare former av våld mot den utsatta gruppen och 

folkmordet.40  

1.3.3 Funktionalism 

Funktionalism är en teori som betonar strukturer på bekostnad av individer eller grupper. Ofta 

betonas sociala, ekonomiska och politiska strukturer som de egentliga drivkrafterna bakom att 

folkmordet kom att utföras.41 Till skillnad från intentionalistiskt inriktade forskare anlägger 

man ofta ett nedifrånperspektiv, med fokus på ”småhitlerar” och ”småstalinar”, som Karlsson 

och Gerner har formulerat det.42 Funktionalister lägger inte någon större vikt vid någon 

avsiktlig plan, om det nu överhuvudtaget går att finna empiriska belägg för en sådan, utan 

man understryker istället att folkmordet ofta växer fram som en lösning på ett nytt och akut 

problem, ett problem som ofta tar sig uttryck i krig, en illavarslande kombination som många 

                                                           
36 Gerner & Karlsson, s. 65.  
37 Gerner & Karlsson, s. 65. 
38 Straus, Scott. Political Science and Genocide. I Bloxham, Donald & Moses, A. Dirk (red.), The Oxford 

handbook of genocide studies, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 176.  
39 Charny, Israel W. (red.), Encyclopedia of genocide, ABC-Clio, Oxford, 2000, s. 307. Se även Kershaw, 2000, 

s. 77f, 95f. 
40 Gerner & Karlsson, 2011, s. 134. Se även Melson, 2015, där hans omarbetade version av teoribildningen för 

att anpassa den till en annan kontext – det armeniska folkmordet – inkluderar just kontinuitet- och 

diskontinuitetsperspektivet. 
41 Kershaw, 2000. s. 74. Han använder till och med termen ‘structuralist’ för att beskriva perspektivet. 
42 Gerner & Karlsson, 2011, s. 294. Se även Melson, 1996, s. 8f.  
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menar utgör den tändande gnistan för att ett så extremt företag som folkmord överhuvudtaget 

ska bli tänkbart.43 Med anledning av detta är det inom den funktionalistiskt inriktade 

folkmordsforskningen viktigt att man kontextualiserar folkmordet, att man sätter in det i dess 

rättmätiga sammanhang.44 Detta innebär att man ofta lyfter fram exogena faktorer bakom 

folkmordet.45  

Det är dessa teorier som kommer att appliceras på berättelserna i dokumentsamlingen The 

Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–16. Hur teorierna operationaliseras 

diskuteras i metodkapitlet.  

1.4 Material  

The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–16 tillkom på initiativ av den 

brittiska regeringen.46 Den brittiska regeringen var medveten om att något förfärande höll på 

att hända armenierna och andra kristna i det osmanska imperiet och de allierade hade redan 

den 23 maj 1915 utfärdat ett dekret där de förkunnade att den ungturkiska regimen, samt deras 

underhuggare, betraktades som skyldiga till vad som hände de kristna i riket.47 De kristnas 

situation diskuterades också i det brittiska överhuset några månader senare, i juli 1915.48 Vid 

den här tiden var dock den brittiska regeringen skeptisk kring att sammanställa en rapport om 

händelserna, dels eftersom man gjorde bedömningen att man inte hade tillräckligt med 

material, dels eftersom man var rädd att en mindre smickrande skildring av muslimernas roll i 

massakrerna skulle alienera det brittiska imperiets muslimska undersåtar och på så vis 

hasardera den brittiska krigsinsatsen.49 På andra sidan Atlanten hade ”the American Committe 

for Armenian and Syrian Relief (ACASR) lyckats erhålla omfattande dokumentation från de 

amerikanska riksarkiven, arkiv som innehöll rapporter från personer som befann sig i det 

osmanska imperiet vid folkmordets utförande.50 Det var detta som fick den brittiska 

                                                           
43 Straus, 2010, s. 176.  
44 Gerner & Karlsson, 2011, s. 66. 
45 Krig är en ofta förekommande exogen faktor. Se t.ex. Jay Winter, ”Under Cover of War: The Armenian 

Genocide in the Context of Total War”, i Robert Gellately & Ben Kiernan (eds), The Specter of Genocide. Mass 

Murder in Historical Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2003. 
46 Bryce, James & Toynbee, Arnold J., The treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916: 

documents presented to Viscount Grey of Fallodon by Viscount Bryce; uncensored edition, Uncensored ed., 2nd 

ed., Gomidas Institute, Princeton, 2005, s. VIII. Redogörelsen över Bryce och Toynbees tillvägagångssätt finns 

att tillgå i den ocensurerade utgåvan av Blåboken från år 2005, med Ara Sarafian som redaktör, men finns även 

utgiven i antologin Remembrance and Denial: The Case of the Armenian Genocide, från år 1999. 
47 Lundgren, 2015, s. 55. 
48 Bryce & Toynbee, 2005, s. VIII. 
49 Bryce & Toynbee, 2005, s. VIII. 
50 Bryce & Toynbee, 2005, s. XIII. 
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regeringen att bestämma sig för att sammanställa en rapport angående armeniernas situation, 

eftersom den nödvändiga dokumentationen nu stod till buds. Denna rapport skulle vara av 

strikt vetenskaplig natur, till skillnad från den tidigare krigspropagandan som britterna så 

energiskt hade använt sig av under det första världskriget. Med anledning av detta beordrade 

den brittiska regeringen Oxfordhistorikern Arnold J. Toynbee att sammanställa en rapport om 

armeniernas öde.51 Skildringarna av folkmordet kom alltså inifrån det osmanska imperiet, via 

amerikanska riksarkiv för att slutligen nå Toynbee och Bryce i Storbritannien. Detta spår är 

värt att undersöka.  

Arnold J. Toynbee etablerade kontakt med amerikanska representanter som hade full tillgång 

till de amerikanska arkiven. De amerikanska representanterna vidarebefordrade efter 

noggrann granskning dessa dokument till Toynbee för att så småningom inkluderas i den stora 

dokumentsamlingen. Ofta bifogades förklarande kommentarer till de dokument som 

skickades vidare och Toynbee efterfrågade ofta själv ytterligare information kring 

dokumenten för att vara säker över deras äkthet och tillförlitlighet.52 En del rapporter 

avfärdades, antingen för att man inte kunde identifiera rapportens upphovsman eller därför att 

man gjorde bedömningen att skildringen var överdriven.53 Som Svante Lundgren skriver var 

både Bryce och Toynbee ”[…] fullständigt klara över att vad de gjorde var seriös 

historiedokumentering och inget annat.”54 Även om rapporten skulle ha använts i 

krigspropagandistiskt syfte – vilket den gjorde – innebär inte det att rapporten i sig kan 

ogiltigförklaras, vilket har gjorts av turkiska historiker.55 Dessa har bland annat riktat kritik 

mot att dokumentsamlingen inte skulle ha inkluderat namnen på vittnena som var 

upphovsmän till skildringarna. Detta var sant till att börja med, men anledningen till varför 

deras namn hade exkluderats var för att många av dessa personer fortfarande levde i det 

osmanska riket och Bryce och Toynbee gjorde bedömningen att det skulle innebära en risk för 

dessa personer om deras identiteter röjdes.56 Däremot fanns alla upphovsmännens namn 

publicerade i en separat publikation, Key to Names of Persons and Places Withheld from 

Publication in the Original Edition of “The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 

1915–16, och denna publication, som de turkiska historkerna alltså inte har tagit i beaktning, 

                                                           
51 Bryce & Toynbee, 2005, s. VIII. 
52 Bryce & Toynbee, 2005, s. XV. 
53 Bryce & Toynbee, 2005, s. V. 
54 Lundgren, 2015, s. 171.  
55 Bryce & Toynbee, 2005, s. XII. 
56 Bryce & Toynbee, 2005, s. 19f. 
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har använts av Ara Sarafian, redaktör för den ocensurerade utgåvan av Blåboken från år 2005, 

för att ge en komplett version av Bryce och Toynbees arbete. 

Ur ett traditionellt källkritiskt perspektiv – vilket förvisso inte får bli allenarådande i en form 

av källkritisk fundamentalism – är dokumentsamlingen adekvat. Berättelserna är samtida, i 

allt väsentligt oberoende och äkta. Det är detta som skiljer dokumentsamlingen från resten av 

krigspropagandan och det är anledningen till varför verket kunde fungera, som den dåtida 

brittiska utrikesministern formulerade det, ”[…] as a mine of information for historians in the 

future […]”.57 Vahakn N. Dadrian kan vidare konstatera att dokumentsamlingen skickades till 

flera framstående akademiker för att underkastas kritisk analys. Alla intygade dess 

trovärdighet.58 Regius professor vid Oxforduniversitetet, Gilbert Murray, förklarade t.ex. 

att ”I realize that in times of persecution passions run high … But the Evidence of these letters 

and reports will bear any scrutiny and overpower any skepticism. Their genuineness is 

established beyond question …”59 Det fjärde källkritiska kriteriet, tendenskriteriet, är det som 

ur ett traditionellt källkritiskt perspektiv innebär problem för dokumentsamlingen. Vissa av 

skildringarna – särskilt de från armeniska ögonvittnen – kan med fog antas ha ett incitament 

till att förvrida sina skildringar. Samma sak gäller vittnena som kan härledas till någon av de 

allierade stormakterna. Vidare kan det vara svårt att dra sig till minnes vad som verkligen 

hände när man befinner sig i ett chockerat och förvirrat tillstånd. Däremot innebär inte detta 

något oöverstigligt problem, eftersom uppsatsens fokus inte ligger på själva folkmordet ur ett 

strikt vetenskapsnära, genetiskt perspektiv, utan på teorierna om intentionalism och 

funktionalism så som de framträder i The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 

1915–16. Subjektiviteten är alltså en del av själva poängen med undersökningen. Alessandro 

Portelli skrev att ”[…] the unique and precious element which oral sources force upon the 

historian and which no other sources possess in equal measure is the speaker’s 

subjectivity.”60Just detta nedanifrån perspektiv, vittnenas perspektiv, är, som framgår av 

syftesformuleringen ovan, det som skänker föreliggande uppsats dess vetenskapliga 

legitimitet. Subjektiviteten och samtidigheten är alltså det som gör det intressant att undersöka 

ögonvittnesskildringarna, även om postmodernister snarast skulle hävda att det inte är någon 

skillnad mellan sådana berättelser som förekommer i dokumentsamlingen och sådana 

                                                           
57 Letter from Viscount Grey of Fallodon, Secretary of State for Foreign Affairs, to Viscount Bryce, 23 augusti 

1916, publicerat i Bryce & Toynbee, 2005, s. 16. 
58 Dadrian, 1995, s. 228f. Se även Bryce & Toynbee, 2005, s. 25. 
59 Gilbert Murray citerad i Dadrian, 1995, s. 228. 
60 Portelli, Alessandro. What makes oral history different. I Perks, Robert & Thomson, Alistair (red.), The oral 

history reader, Routledge, London, 1998, s. 67. 
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översiktsverk som skrivs av akademiska historiker. Motargumentet är att om subjektiviteten 

inte är det som skiljer ögonvittnesskildringarna från akademiska historikers verk så är det 

istället nedifrånperspektivet, det mikrohistoriska perspektivet, som skiljer 

ögonvittnesskildringarna från de akademiska historikernas ofta svepande makroperspektiv. 

Denna mikrohistoriska tradition har dock inte undgått kritik. Vissa historiker – närmare 

bestämt sådana som är av positivistiskt slag som gärna vill understryka likheterna mellan 

human- och naturvetenskaperna – har riktat kritik mot den mikrohistoriska ansatsen i form av 

att den tar sig alltför berättande uttryck. Farhågan är väl snarast att historia ska komma att 

likställas med skönlitteratur. Hayden White har bl.a. visat hur historia enbart kan ta sig 

konkret uttryck i narrativ.61 Det går inte att särskilja historia från narrativ, hur mycket 

positivistiskt inriktade historiker, måna som de är om att bevaka historiedisciplinens rigorösa 

regel- och metodbundenhet, än vill det. Historia kan bara ta sig konkret lingvistiskt uttryck i 

narrativ.62 Materialet, och sättet det angrips på, skiljer sig alltså primärt genom dess 

mikrohistoriska perspektiv snarare än något annat.  

Slutligen bör det understrykas att uppsatsen inte är representativ för alla 

ögonvittnesskildringar av folkmordet på armenierna. Det finns andra skildringar utöver de 

som förekommer i The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–16, även om 

Bryce och Toynbees verk är den i särklass mest omfattande samlingen av 

ögonvittnesskildringar. Dokumentationen består av 150 vittnesberättelser och är ordnade 

geografiskt. Dessa berättelser skiljer sig åt i både innehåll och längd. Berättelsernas 

upphovsmän skiljer sig också åt. Andra ögonvittnesskildringar av folkmordet är t.ex. Clarence 

Ussher och Grace Knapps skildringar i deras bok An American physician in Turkey: a 

narrative of adventures in peace and in war från år 1917, alltså året efter att Bryce och 

Toynbee hade släppt The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–16.63  

Källorna i The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–16 är primärkällor som 

har sammanställts av Toynbee. Detta innebär att ”kaosproblematiken”, som Jens Rennstam 

och David Wästerfors har benämnt det64, alltså problemet med att sortera det empiriska 

                                                           
61 Rüsen, Jörn, History: narration, interpretation, orientation, Berghahn Books, New York, 2005, s. 10 
62 Rüsen, 2005, s. 26. 
63 Ussher, Clarence & Knapp, Grace. An American physician in Turkey: a narrative of adventures in peace and 

war. Boston; New York: Houghton Mifflin, 1917. 

https://archive.org/details/anamericanphysic00usshuoft/page/n13/mode/2up (Hämtad 2020-12-14). 
64 Rennstam, Jens & Wästerfors, David. Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & 

Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011. 

https://archive.org/details/anamericanphysic00usshuoft/page/n13/mode/2up
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materialet, redan är fastställt på ett förtjänstfullt sätt. ”Kaosproblematiken” är dock 

fortfarande närvarande i den bemärkelsen att min teoretiska utgångspunkt innebär att jag blir 

tvungen att sålla i den mycket omfattande dokumentationen. Inte allt är relevant.   

1.5 Metod  

Det har varit viktigt att välja rätt metod med tanke på uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

Som framgår ovan är en del av uppsatsens syfte att undersöka hur intentionalism och 

funktionalism framträder i dokumentsamlingen The Treatment of Armenians in the Ottoman 

Empire, 1915–16. Med utgångspunkt i detta har en deduktiv innehållsanalys valts, en 

kvalitativ metod där man utgår från en teori som sedan testas på det empiriska materialet. 

Fang-Hsiu Hsieh och Sarah Shannon talar om tre olika kvalitativa innehållsanalyser: 

Konventionell, deduktiv och summerande. Den förstnämnda metoden går ut på att man låter 

texten tala för sig, utan någon teoretisk utgångspunkt. Den andra metoden går ut på att man 

med utgångspunkt i en viss teoribildning analyserar det empiriska materialet. Den tredje 

metoden, slutligen, går ut på att man undersöker textens uppbyggnad i termer av ord, fraser, 

meningar o.s.v. för att kunna få en överblick över materialet. I det sistnämnda fallet handlar 

det helt enkelt ofta om kvantitativa innehållsanalyser. Författarna förklarar hur en deduktiv 

ansats fungerar som ett verktyg för att validera eller expandera ett teoretiskt ramverk.65 

Kodningsschemat är alltså faställt på förhand av den teoretiska litteraturen. ”Indeed, if the 

study is theory-driven, the theoretical framework may be converted into a coding framework”, 

förklarar Skjott Linneberg och Steffen Korsgaard.66 Detta är dock svårare att genomföra i 

praktiken. Det är i själva verket mycket svårt att veta exakt vilka koder som ska hämtas från 

den teoretiska litteraturen och här ingår ofrånkomligen en viss tolkning från forskarens sida. 

Mitt förslag till kodningsschema för teorierna nedan är knappast uttömmande, och andra 

koder hade kanske kunnat rendera annorlunda och intressanta resultat. Andra hade kanske valt 

andra koder som centrala för teorierna och operationaliseringen av teorierna är alltså inte helt 

enkel att genomföra. Själva poängen med kodningsschemat är i alla fall att man ska veta vad 

man ska ta som intyg för förekomsten av en viss kategori, i det här fallet intentionalism 

respektive funktionalism. Risken är annars överhängande att detta sker godtyckligt. ”Any 

researcher who wishes to become proficient at doing qualitative analysis must learn to code 

                                                           
65 Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative 

health research. 15. 1277–88. 10.1177/1049732305276687, s. 1281. 
66 Linneberg, Skjott & Korsgaard, Steffen. Coding qualitative data: a synthesis guiding the novice. Qualitative 

Research Journal. Vol. 19, nr. 3, 2019, s. 264. 
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well and easily”, konstaterar Anselm L. Strauss. “The excellence of the research rests in large 

part on the excellence of the coding.”67 Likväl innebär tolkningen – tillsammans med det 

faktum att teorierna ofta inte är så diametralt motsatta varandra som det tidigare hävdades – 

att det kan vara svårt att identifiera respektive teori i det empiriska materialet. Som nämndes i 

teorigenomgången ovan menar ett antal forskare att dikotomin inte längre är giltig, utan de ses 

numera ofta som kompletterande. Att finna knivskarpa exempel på förekomsten av vardera 

teorin är därför svårt, om inte omöjligt.   

Kodningsschemat består av två kategorier och ett antal koder under vardera kategorin. Till 

kodningsschemat har en kodanvisning bifogats. Dessa koder är för teorin centrala koncept och 

teman.68 ”En kod är en definition på hur man ska strukturera materialet. ”Varje kod utgör en 

nod i ett kodschema under vilken empiriskt material kodas enligt kodens kodanvisning”, 

förklarar Patrik Aspers.69 Det finns lite olika sätt på vilket man sedan kan koda in de 

betydelsefulla meningsenheter som man har identifierat i källan i kodschemat. En vanlig 

metod är att man helt enkelt stryker under i materialet, en annan att man använder sig av ett 

datorhjälpsprogram där man sätter in meningsenheterna. Dessa meningsenheter kan vara 

mycket olika långa – vissa är ett par meningar; andra är kanske ett stycke. De betydelsefulla 

meningsenheterna lyckas man identifiera med hjälp av det av teorin fastställda 

kodningsschemat. 2005 års utgåva av The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 

1915–16, redigerad av Ara Sarafian, finns tillgänglig på LUX-biblioteket på Lunds 

universitet, vilket givetvis har inneburit att jag inte har kunnat stryka under i den. Istället har 

jag under läsprocessen skrivit ner de relevanta meningsenheterna i ett separat worddokument, 

som till sist uppgick till ungefär 55 sidor. Oavsett hur man praktiskt genomför arbetet innebär 

det att det empiriska materialet delas upp i koder”, förklarar Aspers.70  

Som framgick i teoridelen ovan har teorierna egentligen sin hemvist i forskningen om 

förintelsen, men detta innebär inte att de inte kan appliceras på det armeniska folkmordet, 

vilket exemplifieras av Robert Melson i den redan berörda artikeln ”Contending 

interpretations Concerning the Armenian Gencocide”, där han tydligt hämtat inspiration från 

teorierna. Bloxham och Moses understryker vidare att ”[…] the more advanced Holocaust 

                                                           
67 Strauss, Anselm L., Qualitative analysis for social scientists, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, s. 

27.  
68 Linneberg & Korsgaard, 2019, s. 14.  
69 Aspers, Patrik, Etnograniska metoder: att förstå och förklara samtiden, 2., [uppdaterade och utökade] uppl., 

Liber, Malmö, 2011, s. 168. 
70 Aspers, 2011, s. 184.  
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historiography could provide ready-made analytical questions for application in the different 

circumstances of other genocidal situations.”71 Likadant understryker Gerner och Karlsson att  

Forskningen om förintelsen av judarna har nämligen tack vare den långvariga 

diskussionen mellan intentionalister och funktionalister inventerat alla typer av 

förklaringsgrunder och visat hur de låter sig förenas. Det är ur ett 

forskningsstrategiskt perspektiv som förintelsen av judarna är det paradigmatiska 

folkmordet.72  

Som citatet ovan antyder har framför allt förintelselitteratur konsulterats, inte litteraturen om 

det armeniska folkmordet, för att få fram teoriernas innebörder.  

Tabell 1.1  

Kodningsschema för intentionalism och funktionalism 

INTENTIONALISM FUNKTIONALISM 

AKTÖR(ER) STRUKTUR(ER) 

OVANIFRÅNPERSPEKTIV NEDANIFRÅNPERSPEKTIV 

KONTINUITET DISKONTINUITET 

AVSIKTLIG PLAN IMPROVISATION 

SITUATIONSBUNDENHET KONTEXTUALISERING 

 

    1.6. Disposition  

Uppsatsen kommer härnäst teckna en historisk bakgrund som sätter betättelserna i dess 

historiska kontext. Var denna historiska bakgrund ska ta sin utgångspunkt är inte lätt 

bestämma. Bedömningen har gjorts att slutet av 1800-talet utgör en så formativ period för 

armeniernas senare öde att det måste inkluderas. Likadant refererar vissa ögonvittnen explicit 

till “tidigare former” av massakrer eller liknande och det är därför viktigt att veta exakt vad de 

syftar på. Själva analysen följer Bryce och Toynbees geografiska disposition. Varje kapitel 

har systematiskt anaylserats med utgångspunkt i kodningsschemat och därför har bedömingen 

gjorts att analysen bör presenteras som den genomfördes. Denna kronologiska disposition – 

kronologisk i den bemärkelsen att den går från start till slut av The Treatment of Armenians in 

                                                           
71 Bloxham & Moses, 2010, s. 5. 
72 Gerner & Karlsson, 2011, s. 45. 
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the Ottoman Empire, 1915-16 – skänker också analysen en överskådlighet över bokens 

innehåll så att man kan kolla upp specifika kapitel i boken på ett lätthanterligt sätt.  
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2. Historisk bakgrund  

Den ökade politiska aktivismen bland armenierna under 1800-talets två sista decennier ledde 

endast till att omfattande massakrer mot armenierna ägde rum under åren 1894–96 under 

sultan Abdul Hamid IIs befäl. De ”hamidiska massakrerna” var en signal från sultanen att den 

mobiliserade minoriteten skulle veta sin plats som underlägsna undersåtar – de skulle inte få 

för sig några nationalistiska idéer likt de kristna folkgrupperna på Balkan.73 Den första 

massakern ägde rum i Sassoun år 1894 efter att de lokala armenierna hade gjort uppror mot 

den hårda beskattningen, som de kvar tvungna att betala till både osmanska tjänstemän och 

kurdiska hövdingar.74 Ett av de armeniska politiska partier som hade bildats under 1880-talet, 

Hunchak, ett socialistiskt parti, var drivande i att egga de förtryckta armenierna att göra 

uppror mot övermakten.75 Resultatet var den första massakern av många. 1895 ledde två 

armeniska politiska partier, Hunchak och Armenakan, en protest i imperiets huvudstad, 

Konstantinopel. De hade med sig en protestskrivelse där de framförde hur illa armenierna 

behandlades i imperiets östra provinser. Resultatet av denna protest var att en massaker ägde 

rum i huvudstaden framför ögonen på utländska diplomater.76 Armeniernas situation var 

fortsatt utsatt, men vid ett fåtal tillfällen lyckades armenierna hålla stånd mot den osmanska 

övermakten, även om detta är undantag. I Zeitoun i östra Anatolien lyckades armenierna hålla 

stånd tillräckligt länge för att så småningom kunna skriva under ett eldupphöravtal.77 Ännu 

mer känt är den Armeniska Revolutionskommitténs (Dashnak) ockupation av den osmanska 

riksbanken, en ockupation som resulterade i många offer, och som hade som syfte att rikta de 

europeiska stormakternas uppmärksamhet mot de utsatta armenierna. Ockupationsmännen 

lyckades överleva genom att bli beviljade utresa ur imperiet ombord på ett franskt fartyg.78 

Dashnakmedlemmerna hade haft med sig flygblad där de förklarade anledningen bakom 

ockupationen, och de hade med sig brev med krav på ett slut på massakrerna. Dessa blev inte 

beviljade, och det enda konkreta resultatet av ockupationen var att tusentals armenier i 

huvudstaden blev massakrerade i en hämndsvåg.79 

                                                           
73 Melson, 1996, s. 161. 
74 Dadrian, 1995, s. 114. 
75 Dadrian, 1995, s. 114. 
76 Dadrian, 1995, s. 120–122. 
77 Dadrian, 1995, s. 128f.  
78 Dadrian, 1995, s. 138f.  
79 Dadrian, 1995, s. 144. 
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Det är viktigt att skilja mellan dessa massakrer och det senare folkmordet, eftersom det senare 

var betydligt mer omfattande. Däremot är de sammanlänkade i den bemärkelsen att de 

hamidiska massakrerna fungerade som en förövning för folkmordet. Här testades framförallt 

hur omvärlden skulle reagera, om någon omfattande ”humanitär intervention” skulle komma 

till stånd.80 Det gjorde det inte, även om massakrerna väckte avsky bland många européer och 

statsmän.81 Ungefär 200,000 armenier föll offer för massakrerna.82  

Massakrerna gjorde dock inte det osmanska imperiets militära och ekonomiska styrka större. 

Tyskland, som hade imperialistiska ambitioner i Mellanöstern, kunde genom att etablera ett 

gott förhållande med det osmanska imperiet realisera sina ambitioner. Den vänskapliga 

relationen tog sig konkret uttryck i stora tyska investeringar i den osmanska ekonomin och 

militären, där tyska officerare – t.ex. Helmut von Moltke – moderniserade den osmanska 

armén.83 Goda relationer mellan den tyska kejsaren Wilhelm II och den osmanska sultanen 

Abdul Hamid II bara befäste vänskapen, liksom den senare krigsministern Envers enorma 

beundran över den tyska krigsmakten.84  

Den Armeniska Revolutionskommittén skulle komma att utföra ett bombdåd mot sultanen år 

1905 för dennes roll i massakrerna under 1890-talet.85 Mordförsöket misslyckades, men ”den 

röde sultanen”, som han kallades i den europeiska pressen för hans roll i 1890-talets 

massakrer86, hade inte lång tid kvar på tronen. År 1908 blev han avsatt i en kupp av en 

koalition av liberala reformpartier, företrädesvis bestående av det Ungturkiska partiet, men 

även den Armeniska Revolutionskommittén hade av nödvändighet allierat sig med 

ungturkarna för att en gång för alla kunna avsätta sultanen och återinföra den kortvariga 

midhatkonstitutionen som hade antagits år 1876, men som den reaktionäre Abdul Hamid II 

hade avskaffat efter bara två år.87 Sultanen skulle genom en anti-revolutionär kupp år 1909, 

med löften om en tillbakagång till ett mer islamiskt styre, försöka vinna tillbaka makten, men 

denna avslogs. Från och med nu hade sultanen enbart en konstitutionell roll.88 Den nya 

                                                           
80 Dadrian, 1995, s. 174. Se även Lundgren, 2015, s. 45.  
81 Karlsson, Klas-Göran, De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon: det armeniska folkmordet och dess 

efterbörd, Atlantis, Stockholm, 2012, s. 87. Se även Dadrian, 1995, s. 93. 
82 Dadrian, 1995, s. 155.  
83 Dadrian, 1995, s. 204.  
84 Dadrian, 1995, s. 203f., 251. 
85 Lundgren, 2015, s. 45. 
86 Dadrian, 1995, s. 91.   
87 Melson, 1996, s. 160.  
88 Lundgren, 2015, s. 46. Se även  
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regimens första år präglades av en relativ reformvilja, och imperiets minoriteter firade 

tillsammans med sina tidigare överherrar och sjöng marseljäsen, i en manifestation av tolerans 

mellan folkgrupperna.89 Den nya regimen ärvde dock den tidigare regimens problem, 

företrädesvis på Balkan, men även i Nordafrika, där Italien, med egna imperialistiska 

ambitioner, lyckades erövra Libyen.90 Ungturkarna insåg att själva imperiets existens var i 

fara och för att förebygga kollaps började man formulera olika idéer på hur imperiet kunde 

räddas, varav den mest kända – och för rikets kristna minoriteter mest ödesdigra – var en form 

av turkisk nationalism, en nationalism som hämtade inspiration från den tyska nationalismen 

med social-darwinistiska drag.91 Tidigare hade man experimenterat med andra enande 

ideologier, men dessa fungerade inte.92 (Mobiliserande massideologier av dessa slag gör att 

man med fog kan kalla det armeniska folkmordet för ett ”ideologiskt folkmord”93). De två 

Balkankrigen åren 1912–13 innebar att osmanerna förlorade 85% av allt europeiskt 

territorium till Balkanförbundet, bestående av Serbien, Montenegro, Grekland och 

Bulgarien.94 Ungturkarna drog slutsatsen att om dessa kristna minoriteter kunde göra sig fria 

från imperiet kunde samma sak hända med armenierna. Den stora skillnaden låg i att 

armenierna befann sig i det anatoliska kärnlandet och i mitten av det hypotetiska ”Turan” – ett 

rike som förenade alla turkättade folk från Centralasien till Konstantinopel – som 

Ungturkarna, och framför allt Enver Pasha, hoppades skulle bli en realitet inom snar 

framtid.95 Den nya regimen hade sedan kuppen år 1908 brottats med krig och uppror i 

imperiets periferier och den tidigare reforminriktade grupperingen Kommittén för Enhet och 

Framsteg lade reformprogrammet åt sidan för att istället anamma turkisk nationalism.96 År 

1913 genomförde de en statskupp och kunde på så vis implementera den nya ideologin utan 

motstånd.97 De mest framträdande personerna inom partiet bestod av det ”ungturkiska 

triumviratet”, bestående av krigsministern Enver, inrikesministern Talaat och marinministern 

                                                           
89 Lundgren, 2015, s. 45f. Se även Akçam, 2004, s. 62. 
90 Melson, s. 160. 
91 En av den turkiska nationalismens främsta ideologer, Ziya Gökalp, förklarade att ”If the Turks continue down 

the path that the Germans had followed, they would then be able to achieve political unity.” Se Akçam, 2004, s. 

67. 
92 För en diskussion över den turkiska nationalismens ursprung och beståndsdelar, samt vilka ideologier – 

panislamistism, panturkism, ottomansim o.s.v. – som ungturkarna experimenterade med under 1900-talets början 

för att försöka rädda imperiet, se Melson, 1996, s. 160–167 samt Akçam, 2004, s. 62–67. På svenska 

rekommenderas Karlsson, 2012, s. 91–95.  
93 Gerner & Karlsson, 2011, s. 71f. Anton Weiss-Wendt. The State and Genocide. I Bloxham, Donald & Moses, 

A. Dirk (red.), The Oxford handbook of genocide studies, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 84. 
94 Dadrian, 1995, s. 193. 
95 Akçam, 2004, s. 140. 
96 Gerner & Karlsson, 2011, s. 122.  
97 Akçam, 2004, s. 141. Se även Karlsson, 2012, s. 96f. 
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Djemal. Det var på tysk begäran som man gick med i världskriget den 11 november 1914, där 

en explicit avsikt var att genom kriget kunna vinna de territorier som i framtiden skulle 

utgöra ”Turan”.98 Tre dagar senare utfärdade den ungturkiska regeringen en uppmaning 

till ”heligt krig” (jihad) mot de allierade, i hopp om att man på så sätt skulle få stöd av 

miljontals muslimska undersåtar.99 Det osmanska imperiet var i själva verket allierade med de 

europeiska stormakterna, och de ledande ungturkarna var ateister, så religiös fanatism var inte 

det ledande motivet för beslutsfattarna, men för den lokala muslimska befolkningen levde en 

traditionell uppfattning av Jihad kvar, med förödande konsekvenser för riket kristna 

minoriteter.100Som nämndes ovan stod armenierna i vägen för en sådan plan. Det var således 

under dessa världskrigsår som folkmordet på armenierna skulle komma att äga rum. 

Talaat Pasha, inrikesministern i det ungturkiska triumviratet, lät den 24 april 1915, alltså 

dagen innan den allierade landstigningen på Gallipoli, utfärda en order om att alla ledande 

armenier som gjort sig skyldiga till ”regeringsfientlig aktion” skulle arresteras.101 I själva 

verket dödades de flesta av dem. Detta brukar anges som startdatumet för folkmordet på 

armenierna.  

Armenierna i de stora städerna – särskilt Konstantinopel och Smyrna – kom dock relativt 

lindrigt undan, eftersom den utländska närvaron i dessa städer verkade hämmande.102 Värst 

drabbade blev armenierna i de traditionellt armeniska provinserna i öst, där ungturkarnas 

ambitioner att skapa en modern nationalstat tog sig sitt mest förfärliga uttryck. Armenierna 

lyckades på ett fåtal ställen organisera motståndsaktioner, varav det mest kända är det som 

ägde rum i staden Van år 1915.103 Dessa aktioner var dock droppar i ett hav av blod. 

Militärpolisen och Specialorganisationen – den senare bestående av muslimska flyktingar från 

Balkan, Kurder och kriminella – renodlade ett förödande recept för att kunna förinta så många 

armenier som möjligt.104 Vanligtvis skickade inrikesministeriet en order om deportering till en 

provins (”Vilayet”) och den lokala guvernören (”Vali”) genomförde ordern.105 Däremot pekar 

flera forskare på hur folkmordet genomfördes genom vad de kallar för en ”dubbel mekanism”, 

där skriftliga order om deporteringar förvisso förekom, men också muntliga order från 

                                                           
98 Lundgren, 2015, s. 48f.  
99 Gunner, s. 2012, s. 132. Se även Gerner & Karlsson, 2011, s. 133.  
100 Lundgren, 2015, s. 48f, 56. 
101 Gerner & Karlsson, 2011, s. 127. Se även Gunner, 2012, s. 133 samt Winter, 2003, s. 207.  
102 Lundgren, 2015, s. 57. 
103 Lundgren, 2015, s. 51.  
104 Akçam, 2004, s. 161. 
105 Lundgren, 2015, s. 125. Se även Akçam, 2004, s. 178 
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ungturkiska partifunktionärer till Specialorganisationen där själva intentionen att förinta 

armenierna förkunnades.106  

Ungturkarna, med tyskarnas implicita och explicita samtycke, och med den moderna statens 

maskineri till sitt förfogande, lyckades under bara några år halvera den armeniska 

befolkningen i imperiet genom deportationer, arkebuseringar och andra metoder, t.ex. 

dränkningar.107 Diskussionen om antalet offer för folkmordet är, som alltid, svårt att exakt 

sammanställa. Gerner och Karlsson skriver antalet offer kan beräknas till mellan 800,000 och 

en miljon ”[…] enligt det absoluta flertalet forskare […]”.108 Lundgren skriver att ”[…] 

Antalet offer sträcker sig från ungefär 800 000 till 2 000 000.”109 Donald Bloxham och Fatma 

Müge Göcek menar att folkmordet innebar ”[…] the systematic destruction of between 

800,000 and 1.5 million Armenians.”110 ”Statistics on atrocities are never precise or easily 

verified, but even a conservative estimate of the scale and dimensions of the deportation 

places loss of life at about 50 percent of the pre-1914 population”, skriver Jay Winter, alltså 

runt en miljon offer.111 Inom den officiella turkiska historiografin har man föreslagit 

offersiffran 400,000.112 Förslagen sträcker sig alltså från 400,000 i underkant till 2 miljoner i 

överkant. Samtidigt bör man absolut inte jämställa turkisk historierevisionism med den 

akademiska forskningen, som alltså beräknar antalet offer till minst 800,000. 

 

 

 

 

                                                           
106 Akçam, 2004, s. 169f. Den osmanska armén var oftast inte inblandad i deportationerna och massakrerna i 

östra Anatolien. Detta framgår av samma sidor. 
107 Lundgren, 2015, s. 53. Deportationerna uppvisar drag av etnisk rensning, ett begrepp som är besläktat med 

folkmord men som ända är distinkt annorlunda. I fallet med det armeniska folkmordet överlappar de dock. För 

en diskussion om skillnaderna och likheterna mellan folkmord och etnisk rensning se Lieberman, 

Benjamin. ’Ethnic Cleansing’ versus Genocide?. I The Oxford Handbook of Genocide Studies, Bloxham, Donald 

& Moses, A. Dirk (red.), 42–60. Oxford: Oxford University Press, 2010.  
108 Gerner & Karlsson, 2011, s. 128.  
109 Lundgren, 2015, s. 66. 
110 Bloxham, Donald & Göcek, Fatma Müge. The Armenian Genocide. I The historiography of genocide, 

Palgrave Macmillan, Basingstoke [England], 2008, s. 345. 
111 Winter, 2003, s. 207. 
112 Bloxham & Göcek, 2008, s. 345. 
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3. Analys: Armenien utan armenier 

Följande analys är resultatet av en kodning av berättelserna i The Treatment of Armenians in 

the Ottoman Empire, 1915–16 med utgångspunkt i de två teorierna (kategorierna) 

intentionalism och funktionalism. Analysen är disponerad utifrån berättelsernas geografiska 

hemvist, precis som de är i dokumentsamlingen, men kapitlen är parade för att minska 

mängden kapitel i analysen. Hade detta inte gjorts hade analysen kommit upp i sjutton kapitel.  

Respektive berättelse som har befunnits vara intressant kommer att diskuteras med 

utgångspunkt i uppsatsens frågeställning och syfte. Som nämndes under materialdiskussionen 

ovan varierar de ”meningsbärande enheter” som har identifierats i både längd och innehåll. 

Detta innebär att diskussionen om dem kommer att vara betydligt mer kortfattad och vissa kan 

i brist på både tid och omfång överhuvudtaget inte kommenteras. Vissa kapitel innehåller så 

lite av relevans att de inte finns inkluderade nedan. Istället ligger fokus på de mer omfattande, 

nyanserande beskrivningarna. Detta är beskrivningar som har bedömts vara så pass 

omfattande och ingående att mer omfattande teoretiska diskussioner kan föras. Andra är så 

fåordiga att de inte är av större värde.  

Vidare har det utöver den avgränsning som kommit som en konsekvens av kodningen också 

skett en avgränsning med avseende på folkgrupp: enbart armenier ska behandlas, alltså inte 

andra kristna minoritetsgrupper som föll offer för våldet, t.ex. joniska och pontiska greker 

samt assyrier.113 Detta innebär sannerligen inte att det skulle vara oviktigt att redogöra för 

dessa folkgruppers öde, men uppsatsens syfte innebär att berättelser som på något sätt 

relaterar till armenier har fått företräde.  

Analysens underrubriker är direkt hämtade från The Treatment of Armenians in the Ottoman 

Empire, 1915–16 eftersom uppsatsen följer samma geografiska disponering som 

dokumentsamlingen.  

       3.1 General Descriptions of the Massacres in Ottoman Turkey 

Det första kapitlet i dokumentsamlingen beskriver folkmordet ur ett generellt perspektiv och 

är ett undantag till regeln att berättelserna är disponerade geografiskt. I den första berättelsen 

beskriver Henry Wood, korrespondent för den amerikanska nyhetsbyrån ”United Press” i 

Konstantinopel, folkmordet ur ett både intentionalistiskt och ett funktionalistiskt perspektiv. 
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Han beskriver konkret ordergivning ovanifrån i den byråkratiska makthierarkin, närmare 

bestämt det Ungturkiska partiet och hur dess mål är att ”[…] ensure the supremacy of the 

Turkish race in the Ottoman Empire […]” och konstaterar helt riktigt att detta var ”[…] one of 

the basic principles of the Young Turk party”.114Samtidigt understryker han hur massakrerna 

var en konsekvens av kriget, alltså en traditionellt funktionalistisk förklaring. Han beskriver 

t.ex. hur armenierna enligt turkarna skulle ha använt tillfället för den allierade landstigningen 

på Gallipoli för att iscensätta uppror i det anatoliska kärnlandet. Även om vi nu efterhand vet 

att det sannerligen inte rörde sig om några ”uppror”, utan närmast hopplösa försvarsåtgärder, 

så innebär förekomsten av denna typ av argument från turkisk sida att de såg nationalistisk 

separatism och vänskapliga förbindelser med fienderna som en angelägen bortförklaring för 

de ohyggliga åtgärder som de vidtog mot den armeniska minoriteten. På så vis gjorde kriget 

att sådana argument antog en skepnad av legitimitet som de kanske annars inte skulle ha haft.  

Nästa berättelse, förmedlad av det armeniska patriarkatet i Konstantinopel, är av 

funktionalistisk färgning, även om intentionalistiska drag förekommer. Berättelsen är 

funktionalistiskt i den bemärkelsen att den beskriver, som Henry Wood ovan, hur turkarna 

använde separatism och uppror från armenierna som en ursäkt för att vidta åtgärder mot 

dem.115 Den beskriver även hur ”[t]he Turkish Government is now putting its plan of 

dispersing the Armenian population of the Armenian provinces, taking advantage of the 

preoccupation of all the European Powers, and of the indifference of Germany and 

Austria.”116 Samtidigt är det konkreta aktörer som ses som drivande – “The Turkish 

Goverment” och ”the Goverment” – vilket lutar åt ett mer intentionalistiskt håll. Detta är ett 

konkret exempel på den problematik som flera folkmordsforskare har lyft fram, nämligen att 

strukturella förklaringar ” “cannot account for anything without some reference to ideology 

and human agency”, vilket lyftes fram under metoddiskussionen.117 Berättelsen kan ändå 

sägas luta mer åt det funktionalistiska hållet än åt det intentionalistiska. Det armeniska 

patriarkatet är upphovsman till även nästa berättelse, vari det framgår att det handlade om en 

avsiktlig plan att förinta en hel offerkategori och detta var konsekvensen av ”the Ottoman 

Government’s project”.118 Det sägs även råda kontinuitet mellan tidigare former av våld och 

de pågående massakrerna: ”It is just another form of massacre, and a more horrible form.”119 
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115 Bryce & Toynbee, 2005, s. 46. 
116 Bryce & Toynbee, 2005, s. 46. 
117 Bloxham & Dirk, 2010, s. 9 
118 Bryce & Toynbee, 2005, s. 49. 
119 Bryce & Toynbee, 2005, s. 49. 



29 
 

Detta intentionalistiska synsätt kompletteras av ett funktionalistiskt i form av en religiös 

kontextualisering. Tvångskonverteringar beskrivs som det enda alternativet ”for saving their 

lives”.120 Även den tredje berättelsen är av samma upphovsman. Här förekommer samma 

intentionalistiska förklaring. Berättelsen ger dock uttryck för en viss ambivalens gentemot 

regeringen: först trodde man att man den ungturkiska regeringen skulle lösa ”the Armenian 

Question” (ett intressant uttryck som visar att det ingick i ett större geopolitiskt sammanhang 

bestående av ”the Eastern Question”) genom att deportera alla armenier från 

armenien. ”Unhappily their plan was wider in scope and more thorough in intention”, 

förklarar upphovsmannen. ”It consisted in the extermination of the whole Armenian 

population throughout the whole of Turkey.”121 Folkmordet beskrivs överhuvudtaget ur ett 

ovanifrånperspektiv, där den ungturkiska regeringen med konkret ordergivning verkställde 

dess intention att göra riket fritt från armenier. 

Nästa berättelse, förmedlad av ett armeniskt ögonvittne från Konstantinopel vid namn Mr. 

Aivazian, beskriver hur turkarna anklagade armenierna för att samarbeta med de allierade 

styrkorna.122 Den sätter även in massakrerna i en större religiös kontext genom att beskriva 

omfattande tvångskonverteringar.123 Dessa funktionalistiska förklaringar kompletteras av en 

identifikation av en konkret aktör med ett konkret mål att uppsåtligen förinta den armeniska 

minoriteten. Vittnet beskriver t.ex. hur den amerikanska ambassadören Henry Morgenthau 

försökte få den turkiska regeringen att sätta stopp för massakrerna och hur Dr. Niazim Bey, en 

ledande figur inom det ungturkiska partiet, hade förklarat hur de kristna var tvungna att 

försvinna. Dr. Niazim Bey förklarade hur det var ett misstag av deras turkiska förfäder att inte 

hade förintat de kristna. ”Had they done this bit of cleaning up at the time when nobody could 

protest, there would have been an easy task now for the heads of the Government in 

governing […]”.124 Här understryks diskontinuiteten mellan föregående århundraden och det 

moderna 1900-talet. Berättelsen skildrar vidare hur förintelsen av armenierna i högsta grad 

var en konsekvens av kriget, alltså den exogena faktor som enligt ett flertal forskare 

aktualiserade folkmordet som ett faktiskt genomförbart företag. Den beskriver t.ex. hur en 

turkisk komeditidning, Karagöz, hade skrivit att ”[i]f the Armenians were cheerful, there was 

certainly news of victory for the Allies; if not, it had been the reverse”.125 Den beskriver även 
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hur “[t]he Russian retreat has intoxicated the Turks. They think they have their chance now, 

and evidence shows that their almighty ally Germany encourages them in their effort at house 

cleaning.”126 Slutligen menar upphovsmannen att tyskarna inte skulle ha sanktionerat 

förintelsen av armenierna om de inte skulle ha utgjort ett hot mot den turkiska 

krigsansträngningen […] but I imagine the Armenians have incurred the Germans’ 

displeasure in this regard”, vilket antyder att den turkiska propagandan redan hade fått 

fäste.127 

Nästa berättelse kommer från balkansektionen av den armeniska revolutionskommittén 

(Dashnak). Den börjar med att berätta om tvångskonverteringar och sätter därmed 

händelserna i en sådan större religiös kontext som har visat sig vara vanligt förekommande. 

Vidare beskriver den hur lokala byråkrater som har visat sig särskilt villiga att utföra den 

ungturkiska regeringens order blev befordrade.128 Denna berättelse går så långt som att 

identifiera konkreta lagar och order som den ungturkiska regeringen utfärdat. Den talar t.ex. 

om ”the Temporary Law” som den ungturkiska regeringen utfärdade den 13e september 1915 

och som innebar att staten hade rätt att expropriera armenisk egendom.129 Berättelsen 

använder sig alltså framför allt av ett ovanifrånperspektiv där en konkret aktör med en 

avsiktlig plan att förinta en hel offerkategori identifieras. 

        3.2. Vilayet of Van; Vilayet of Bitlis  

Den första berättelsen från denna provins som förekommer i blåboken är författad av Grace 

Knapp, en amerikansk missionär, vars bok An American physician in Turkey: a narrative of 

adventures in peace and in war, författad tillsammans med Clarence Ussher, redan har berörts 

tidigare. Hon berättar att de ”uppror” som den ungturkiska regeringen menade ägde rum i 

riket – ett argument som för övrigt har behållit sin vitalitet ända till idag – inte alls var uppror, 

utan defensiva försvarsåtgärder. I vilket fall som är det ändå en funktionalistisk förklaring i 

samma bemärkelse som innan: ungturkarna utnyttjade kriget för att framställa armenierna som 

femtekolonnare i riket. Konkreta aktörer identifieras som antingen den lokala Valin 

(guvernören) i provinsen eller den ungturkiska regeringen om valin hade fått ”instructions 

from Constantnople.”130 Detta, att det kan vara svårt för den enskilda individen att identifiera 
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vem som ligger bakom handlingarna, är ofta ett kalkylerat steg från förövarnas sida. “The 

state may deliberately use them as proxies to obfuscate the decision-making process and thus 

to shift responsibility for the crimes committed”, förklarar Anton Weiss-Wendt. “In some 

cases the subjects may not even be able to identify the leading individuals who constitute the 

state. This, however, does not make the state less present at the crime scene.”131 Ett 

funktionalistiskt drag i berättelsen är hur den sätter in massakrerna i en större religiös 

kontext. ”We felt that a day of reckoning would soon come – a collision between these 

opposing forces or a holy war”, skriver Knapp.132  

Nästa berättelse kommer från Mr. Y. K. Rushdouni, en armenier närvarande i staden Van, 

provinsens huvudstad, och skådeplats för den notoriska ”uppror” som turkarna menade ägde 

rum i staden under 1915. Upphovsmannen beskriver hur relationen mellan turkarna och 

armenierna förvisso inte präglades av jämlikhet och altruism, men att den efter Turkiets 

inträde i kriget ”assumed a different aspect”.133 Berättelsen är starkt funktionalistisk i den 

bemärkelsen att den bokstavligen beskriver den ungturkiska regeringens attityd gentemot 

armenierna som ”changing like a weathercock, in conformity with the successes or failures at 

the front.”134 Vidare beskrivs konflikterna i termer av gamla religiösa fiendebilder, alltså en 

sorts religiös kontextualisering som sätter in folkmordet i ett större sammanhang av 

systematisk asymmetri mellan de olika minoriteterna i riket. Författaren anmärker t.ex. 

hur ”Giaours” (otrogna), alltså armenierna i turkarnas ögon, förr blivit utsatta för den 

härskande religionens hat och att folkmordet ingick i detta större sammanhang.135 

Följande berättelse kommunicerades av ”Roupen”, en flykting från Sassoun, en ”Sandjak” 

(ung. distrikt) i Bitlisprovinsen, till den armeniska ”gemenskapen” i Moskva, för att senare 

publiceras i den ryska pressen och därefter i den franska tidningen ”Gazette de Lausanne”.136 

Roupen beskriver hur massakrerna i den här provinsen var en konsekvens av turkarnas ilska 

över armeniernas motstånd i Van, vilket i sin tur var en konsekvens av kriget i den 

bemärkelsen att kriget presenterade för ungturkarna ett angeläget tillfälle att måla hela den 

armeniska minoriteten som femtekolonnare, som hellre slogs för utländska makter i hoppet 

om att få erhålla nationella rättigheter liknande dem som hade vunnits på Balkan av andra 
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kristna befolkningsgrupper, istället för att kämpa för ”Vatan”, fosterlandet. Slutligen 

framträder ett intentionalistiskt perspektiv när det skrivs att den lokala guvernören av Moush 

tydligen skulle ha fått order om att ”[e]xecute the decision communicated verbally to you.”137 

Att orderna skulle ha kommunicerats verbalt via partifunktionärer är något som flera forksare 

av folkmordet har framhållit som en medveten strategi som den ungturkiska regeringen 

företog sig för att lämna minsta möjliga spår efter sig.138 Samma Roupen är upphovsman även 

till en annan berättelse där han beskriver att vad som hänt armenierna ”[…] will stand out in 

all history as the greatest masterpiece of brutality ever committed, even by the Turks.”139 Han 

beskriver även hur ”the Moslem rabble made a descent upon the women and children […]”. 

Även här framgår alltså den prominenta roll som religiösa fiendebilder spelade i förståelsen 

av vad som verkligen hände.  

Alma Johansson, en svensk missionär, hade genom att bege sig till Konstantinopel kunna 

skildra för den amerikanska ambassadören vad hon hade varit med om och säkrade på så sätt 

att hennes skildring inkluderades i Bryce och Toynbees samling, som i sin tur, som sagt, 

framför allt baserades på rapporter som kommit från det osmanska riket, via U.S.A för att så 

småningom nå Storbritannien.140 Hennes berättelse är starkt intentionalistiskt färgad men 

innehåller även funktionalistiska drag. Hon beskriver t.ex. hur hon hade begett sig till 

Mutessarifen (den administrativa instansen på distriktsnivå) för att försöka säkra i alla fall 

barnens överlevnad. Mutessarifen hade då förklarat att barnen måste försvinna tillsammans 

med sin nation.141 Detta är ett intentionalistiskt uttalande vars logik förklaras av titeln på Klas-

Göran Karlssons bok från år 2012: De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon. 

Intentionen var alltså att förinta alla armenier, inte bara några misstänka ”upprorsmän”. Rasen 

skulle, i enlighet med den ungturkiska nationalistiska ideologin, avlägsnas från Anatolien. 

Alma Johansson skriver därför att ”[a]ll these details show that the massacre was deliberately 

planned”.142 
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      3.3. Azerbaijan and Hakkiari; Vilayet of Erzeroum 

Rev. William A. Shedd, en amerikansk missionär, beskriver massakrerna i termer av ”kristna” 

och ”muslimer” och hur ”[t]here is not class of Mohammedans that can be exempted from 

blame”.143 På så sätt sätter han in folkmordet i en vidare kontext av muslimsk-kristna 

relationer, en relation, som i fallet med det Osmanska imperiet, var en relation som var 

asymmetrisk med avseende på makt och rättigheter. Samma religiösa kontextualisering 

framträder i Rev. F. N. Jessups berättelse, också han en missionär. Han lyfter fram att ”[…] 

the Moslems here are so alarmed lest they suffer for what they have done that they are ready 

to listen to almost anything a Christian may say [min kurs].”144 Han är även medveten om den 

ungturkiska regeringens beslut att förklara ”Jihad” (heligt krig) mot de allierade fienderna den 

14e november 1914. Han menar att ”[…] it was soon evident that she [Turkey] would try to 

stir up other Moslems nations.”145 Även Mary E. Lewis, en amerikansk missionär I Urmia, 

understryker hur “[i]f it [massakrerna] isn’t a Djihad (Holy War), it is very near it.”146 

Dessutom förklarar samma Lewis att “[i]t looks as if our long night might stretch out till the 

dawn of peace in Europe. And for these things who shall answer, if not the Powers of 

Euorpe?”, ett uttalande med en funktionalistisk prägling i form av en kontextualisering av 

massakrerna som en konsekvens av världskriget. Om världskriget slutar så slutar massakrerna, 

verkar det antydas.147 Lewis verkar dock vara medveten om att “[i]t must have been planned 

beforehand, for there has been concerted action from one end of the plain to the other […]”, 

vilket lutar åt en mer intentionalistisk tolkning.148 Även ett annat ögonvittne närvarande i 

provinsen, Mrs. J. P. Cochran, menar att “[…] the Moslem governor is doing well in trying to 

control things, but the Moslems hate the Christians, so that they are killing some of those who 

have gone back to their ruined villages to live.”149  

Robert Stapleton, en amerikansk missionär i Erzeroum, ger i sin berättelse uttryck för ett 

intentionalistiskt perspektiv. Han beskriver hur konkret ordergivning ovanifrån från en 

konkret aktör, i form av regeringen, resulterade i massakrerna av armenierna. Däremot har 

han svårt för att slå fast detta med säkerhet, eftersom han beskriver hur “[i]t is not certain who 

gave these orders, but the presumption is that they originated with the government at 
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Constantinople.”150Att Stapleton inte riktigt kan veta vilka som ligger bakom aktionerna kan 

rimligen förklaras av ett avstånd – både socialt och geografiskt – från maktens centrum men 

det kan också förklaras av det som nämndes tidigare i anslutning till Grace Knapps och 

Clarence Usshers vittnesberättelse, nämligen att regeringens Modus operandi är medvetet 

krånglig, för att på så sätt göra det svårt att identifiera regeringen som de är som skyldiga till 

massakrerna. Vidare beskriver Stapleton hur den lokala Valin, som var mer inställd på att 

rädda armenierna, blev överrumplad av “force majeure”.151 Mr. B. H. Khounountz ger i sin 

berättelse uttryck för ett mer funktionalistiskt perspektiv: han beskriver bokstavligen hur 

relationen mellan turkarna och armenierna, från början relativt godartad, “[…] suddenly 

changed after the Turkish defeat at Sari-Kamysh, as they laid the blame for this defeat upon 

the Armenians […]”152 Här är det alltså en endogen faktor, världskriget, som sätter fart på 

massakrerna. Vidare understryker han, precis som Stapleton, hur den lokala guvernören till en 

början ville rädda armenierna, men “[…] the orders from Constantinople had tied his 

hands”.153 Detta lutar mer åt ett intentionalistiskt håll. Att massakrerna i viss mån var en 

konsekvens av de turkiska motgångarna på fronten lyfts fram även av Dr. Y. Minassian, som 

skriver att “[e]verything went smoothly until the first Turkish defeat, which occurred at 

Keutag”, och Mr. A. S. Safrastian, som menade att “[t]he Turkish defeat at Sarikamysh in 

January, 1915, and the exaggerated accounts of the part played by Armenian Volunteers in 

that battle, envenomed relations at Erzeroum”.154 Kriget verkar onekligen spela en stor roll, 

vilket har lyfts fram av flertalet funktionalistiskt inriktade forskare, däribland dem Klas-Göran 

Karlsson och Jay Winter. Detta har diskuterats tidigare.  

Miss Flora A. Wedel Yarlesberg, en dansk sjuksköterska i tjänst hos det tyska röda korset i 

Erzeroum, ger uttryck för samma okunskap om varifrån orderna om att förinta armenierna 

emanerade. Samtidigt är berättelsen intentionalistiskt färgad eftersom den till sist lyfter fram 

att orderna med största sannolikhet emanerade från Konstantinopel och att planen var att 

förinta armenierna, eftersom dessa hade visat sig vara dislojala mot den ungturkiska 

regeringen.155  
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      3.4. The Vilayet of Mamouret-Ul-Aziz; Vilayet of Trebizond, and Sandjak of Shabin-    

Kara-Hissar 

Hansina Marcher var en dansk kvinna i tjänst hos det tyska Röda Korset i Harpout. I hennes 

berättelse framträder både ett funktionalistiskt och ett intentionalistiskt perspektiv. Hon 

beskriver hur den lokala guvernören hade förklarat att armenierna hade växt […] in wealth 

and numbers until they had become a menace to the ruling Turkish race; extermination was 

the only remedy”.156 Passagen lutar åt ett funktionalistiskt håll, eftersom den sätter in 

massakrerna i en större kontext av modernisering, en hittills vanligt förekommande form av 

kontextualisering. Här vidgas alltså perspektivet ytterligare: det är inte bara i skuggan av 

kriget som massakrerna utförs, vilket många har lyft fram, utan också i skuggan av 

moderniteten, eller åtminstone i skuggan av modernitetens “andra sida”, som, till skillnad från 

moderniseringens mer positiva landvinster, t.ex. medborgerliga rättigheter, utgörs av 

folkmord, tvångsdeporationer och totalt krig mm.157 Passagen kastar ett förklarande ljus på 

hur armenierna, som utgjorde en rörlig, marginaliserad, missionerande minoritet i ett 

moderniseringsskede, blev utsatta för majoritetens avsky.158 Amiraklassen – välbärgade 

armenier i de stora städerna – hade delvis växt fram som en konsekvens av utländsk påverkan. 

Efter Berlinkongressen år 1878 fick de europeiska stormakterna en viss inspektionsrätt i de 

kristnas liv genom att de fick rätt att insätta konsuler i de traditionellt armeniska provinserna I 

östra Anatolien. Armenierna kunde i själva verket få pass från utländska konsulat, vilket 

gjorde att dessa blev utländska medborgare som inte behövda betala osmanska skatter, inte bli 

provade i osmanska domstolar och överhuvudtaget fick de lättare att bedriva handel inom 

imperiet. På detta sätt växte en handelsklass av armenier fram i slutet av 1800-talet.159 

Marcher menar vidare att massakrerna och deportationerna hade ruinerat den osmanska 

ekonomin, eftersom en ansenlig del armenier var handelsmän, även om de flesta armenier inte 

var det.160 Att den ungturkiska regeringen avsatte betydande militära och ekonomiska resurser 

åt att deportera armenierna i mitten av ett världskrig antyder en avsiktlig plan att förinta 

minoriteten. Vidare understryker Marcher hur  
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[…] the Turks of all parties were united in their approval of what was being done to 

the Armenians, and that Enver Pasha [krigsministern i den ungturkiska regeringen] 

openly boasted of it as his personal achievement. Talaat Bey [inrikesministern i den 

ungturkiska regeringen], too, was reported to have remarked, on receiving the news of 

Vartkes’ assassination: ‘There is no room in the Empire for both Armenians and Turks. 

Either they had to go or we’.161 

Detta sätter en konkret aktör med en avsiktlig plan att förinta en hel offerkategori i fokus och 

antyder en intentionalistisk tolkning. 

Den amerikanska konsulen i Trebizond skrev att “[…] if a person was an Armenian, that was 

sufficient reason for his being treated as a criminal and deported.”162 Detta beskriver 

ungturkarnas dödliga uppsåt, alltså ett intentionalistiskt synsätt. Men den ungturkiska 

regeringen är inte den enda aktören som identifieras: även “[t]he whole Mohammedan 

population” beskrivs som om inte aktiva participanter, så i alla fall villiga iakttagare 

(“bystanders”, en term som är omtvistad inom folkmordsforskningen).163 Den italienska 

konsul-generalen i Trebizond, G. Gorrini, menar att det fans en stark åtskillnad mellan 

imperiets befolkning och den elit av beslutsfattare på allra högsta nivå som iscensatte 

massakrerna och deportationerna. Han beskriver hur regeringen är hatad av alla och hur det är 

tyskarna som bär en viss grad av “mitschuld” för vad regeringen lyckats åstadkomma.164 

Förklaringen är funktionalistisk i den mån att den beskriver hur exogena faktorer – i det här 

fallet utländskt stöd – är det som möjliggör ungturkarnas åtgärder.165 Den är intentionalistisk i 

den mån att den understryker konkreta aktörer, nämligen ungturkarna och tyskarna, som “[…] 

constitute the one genuine, solid organisation at present existing in Turkey [….]”.166 Det mest 

intressanta med konsulens berättelse är åtskillnaden mellan regeringen och den lokala 

muslimska befolkningen, en åtskillnad som få har visat sig vara villiga att göra. Förintelsen 

ses som ett exklusivt “elitistiskt” företag, något som tidigare har understrukits av Benjamin 

Valentino.167 
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       3.5. Sivas: The City and Parts of the Vilayet; The Town of {Marsovan} 

Miss. Mary L. Graffan, en utländsk kvinna närvarande i Sivas, beskriver hur “[m]ost of the 

higher officials are at their wit’s end to stop these abuses and carry out the orders which they 

have received; but this is a flood, and it carries everything before it.”168 Det är lite svårt att 

veta vad hon menar med det uttalandet. Hon kan beskriva massakrerna och deportationerna ur 

ett nedanifrånperspektiv, där lokala byråkrater är de som tar regeringens order och sedan 

använder dessa för ett helt annat ändamål än vad de från början avsåg. Förintelsemaskineriet 

går då på autopilot, och det är då den moderna byråkratin, inte konkreta aktörer, som utgör 

förintelsens utgångspunkt. Detta skulle snarast innebära en funktionalistisk tolkning. Den 

andra tolkningen är att hon menar att massakrerna och deportationerna är en konsekvens av 

världskriget, vilket också skulle innebära en funktionalistisk tolkning. I båda fallen hamnar 

den ungturkiska regeringen i skymundan.  

I nästa berättelse, förmedlad av en flykting från Tiflis vid namnet Murad, beskrivs hur 

massakrerna och deportationerna var resultatet av en avsiktlig plan av en konkret aktör. 

Däremot har Murad, i likhet med flera andra, svårt för att konkret säga vilka det är som ligger 

bakom åtgärderna. Han beskriver bara “[…] an overmastering hand […]”.169 Murads 

berättelse är dock också funktionalistisk i den mån att den beskriver hur åtgärderna mot 

armenierna “[…] began with the outbreak of the Turkish war” och hur “[a] Holy War had 

been proclaimed by the Caliph, and the fate of the Infidels was in the Moslems’ hands.”170I 

det första fallet handlar det om massakrerna som en konsekvens av världskriget; i det andra 

om en beskrivning av hur massakrerna är en konsekvens av en tusenårig religiös konflikt. 

Skillnaden ligger i hur stort perspektiv man väljer att anlägga, hur långt tillbaks i den kausala 

händelsekjedjan man ska dra sig.  

Thedore A. Elmer var verksam som professor vid Anatolia College i Marsovan. Han skildrar i 

sin berättelse hur det är den turkiska militärpolisen, under regeringens order, som deporterade 

armenierna. Militärpolisen fick sina order från inrikesministeriet och inrikesminister var 

Talaat Pasha.171Professorn menar vidare att “this work of destruction”, som han benämner det, 

“illustrates the deep laid and carefully executed plans of the Turkish Government for the 
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assassination and annihilation of the Armenian people.”172 Proffesorns starkt intentionalistiska 

tolkning understryks ytterligare av att han går så långt som att benämna just inrikesministern 

Talaat Pasha som “[…] the man who more than anyone else has devised and executed this 

deportation of the Armenians […]”.173 Han menar även att Talaat Pasha såg massakrerna och 

deportationerna som en vidareutveckling av den process som den tidigare Sultanen Abdul 

Hamid II hade satt igång under slutet av 1800-talet. Detta visar att professorn anlägger ett 

ovanifrånperspektiv, där konkreta aktörer med en avsiktlig plan att förinta en offerkategori 

identifieras, och där kontinuiteteten mellan tidigare former av våld och de aktuella 

massakrerna understryks. I slutet av berättelsen nämns vidare att det slutgiltiga målet är att 

befria imperiet från dess kristna element. Professorns berättelse lutar således tungt åt det 

intentionalistiska hållet, även om funktionalistiska drag förekommer. Det nämns t.ex. att 

regeringen ofta tvingade fram erkännanden om att armenierna höll på med separatistisk 

verksamhet, erkännanden som, vilket har påpekats tidigare, blev aktuella och fick ett sken av 

legitimitet först i ljuset av världskriget.  

Frances Gage, en amerikanska som reste i imperiet vid tiden för massakrerna, erbjuder en mer 

funktionalistisk tolkning. Hon fokuserar på relationen mellan den kristna minoriteten och 

turkarna över flera århundraden. De religiösa minoriteterna i det osmanska imperiet fick 

förvisso erhålla vissa rättigheter under milletsystemet, men som Vahakn N. Dadrian har 

påpekat var starkt asymmetriskt.174 Turkarna var den härskande milleten (Millet-I-Hakime) 

och armenierna, liksom de andra religiösa minoriteterna, hade blivit reducerade till “[…] an 

impotant minority, ever vulnerable to a variety of abuses associated with the condition of 

subjugation that impotence entailed.”175 Gages berättelse anlägger därmed en funktionalistisk 

tolkning som ligger nära Dadrians. Det var det strukturella förtrycket över flera århundraden 

som till sist gjorde att relationen blev fatal. Dadrian påpekar dock att  

Massacres are, however, byproducts of the application of a level of force that has 

crossed the thresholds of oppression and entered into the fulcrum of repression. The 

crossing of such thresholds are, as a rule, contingent upon the onset of acute crises in 

the relationships between the superordinate and subordinate parties.176 
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Det första världskriget är en vanligt förekommande exogen faktor som utgör just en sådan 

“kris” som gör att förtryck övergår i aktivt dödande. I Gages berättelse är det också 

världskriget som utgör den kris som sätter igång massakrerna. Det framgår nämligen att 

“[a]bout eight months after the beginning of the war, a notice was served on all Armenians 

that they must give up their arms.”177 Anledningen till att armenierna skulle överlämna sina 

vapen var att de var en revolutionär minoritet.178  

       3.6. The City of Angora; Thrace, Constantinople, Broussa and Ismid  

Professor Xenidhis, verksam vid Anatolia College precis som Theodore A. Elmer, beskriver 

hur massakrerna i viss grad var en konsekvens av armeniernas modernisering, en process som 

redan kort har berörts. Han menar nämligen att “[a]s in the case of the 1894-5, the promise of 

reforms was followed by massacres and that almost throughout the whole Ottoman 

Empire.”179 Förklaringen är funktionalistisk i att den sätter in massakrerna i en större kontext 

av armenisk modernisering, vilket i sin tur var en konsekvens av flera århundraden av 

underlägsenhet vis a vis den härskande milleten. Vidare pratas om konkreta order från 

Konstantinopel och det skrivs att “[…] the central authorities in Constanstinople had decreed 

their extermination”.180 Ett funktionalistiskt perspektiv blandas således med ett 

intentionalistiskt.  

Samma Frances Gage som diskuterades tidigare nämner i relation till denna region att de 

katolska och protestantiska armeniska milleterna hade lyckats erhålla visst beskydd genom de 

österrikiska och amerikanska ambassaderna.181 När även katolikerna efter ett tag började bli 

deporterade undrade givetvis vissa varför detta började hända. Förklaringen, enligt Gage, som 

erbjöds var “[…] that politics had changed, and that Italy had entered the war since this order 

had come from Constantinople.”182 Detta antyder ett starkt funktionalistiskt perspektiv, där de 

katolska armenierna blev utsatta för deportation först efter att en katolsk nation hade gjort 

entré i kriget. 

En amerikan i diplomatisk eller konsulär tjänst – exakt vilket framgår inte – verksam i 

Broussa ger uttryck för en intentionalistisk tolkning när han beskriver hur den avsiktliga 
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planen bakom åtgärderna som vidtogs mot armenierna var “[…] the extermination of the 

whole Armenian race.”183 Vidare beskriver han hur åtgärderna hade ruinerat den osmanska 

ekonomin, ett fenomen som beskrivits tidigare.  

        3.7. The Anatolian Railway; Cilicia (Vilayet of Adana and Sandjak of Marash) 

Nästa berättelse kommer från Dr. Hoover, en amerikan som hade bott i Anatolien i tio år. Han 

beskriver hur armenierna hade framkallat turkarnas avsky för att de hade växt sig kraftfulla 

medans turkarna hade stagnerat.184 Hoover beskriver hur turkarna menade att åtgärderna mot 

armenierna skedde av politisk och militär nödvändighet.185 Men Hoover är snabb med att 

avfärda detta och hävdar istället att “[…] in essence it is a nominally ruling class, jealous of a 

more progressive Christian race, striving by methods of primitive savagery to maintain the 

leading place.”186 Detta är samma funktionalistiska kontextualisering som framkommit i flera 

andra berättelser. Wilfried M. Post, en annan amerikan närvarande i riket, beskriver hur den 

lokala guvernörens goda vilja mot armenierna överskreds av order från Konstantinopel och 

hur armenierna var offer bara för att de var armenier.187 Han beskriver även hur de pågående 

massakrerna var olikt något annat som kommit tidigare.188 Ett intentionalistiskt perspektiv 

blandas med ett funktionalistiskt. Post menar även att “[t]he nation [armenierna] is being 

systematically done to death by a cruel and crafty method, and their extermination is only a 

question of time.”189 

Kate E. Ainsle, ett utländskt ögonvittne i Marash, ställer explicit frågan varför deportationerna 

ägde rum. Hennes förklaring är av intentionalistisk färgning. Hon anlägger ett 

ovanifrånperspektiv, där det beskrivs hur det hela är en konsekvens av konkret ordergivning 

från Konstantinopel.190 Pastor Dkran Andeasian, verksam vid en kyrka i den kilikiska staden 

Zeitoun, ger uttryck för både ett intentionalistiskt och ett funktionalistiskt perspektiv. 

Intentionalismen tar sig konkret uttryck i hur han beskriver det hela som en gemensam 

“Turco-German plan”.191 Det funktionalistiska perspektivet tar sig uttryck i en beskrivning av 

hur massakrerna var en konsekvens av kriget. Det nämns nämligen att armenierna i staden 
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hoppades på en allierad vinst vid slaget vid Gallipoli. Klas-Göran Karlsson och Kristian 

Gerner går så långt som att säga att “[…] om angreppet hade lyckats och de allierade […] 

trupperna snabbt intagit Konstantinopel, hade folkmordet på armenierna av allt att döma inte 

kommit till stånd.”192 Misslyckandet ledde enligt denna funktionalistiska tolkning att 

folkmordet blev en realitet. 

       3.8 Jibal Mousa; The Towns of Ourfa and {Aintab} 

Dikran Andreasian, en pastor vid den armeniska protestantiska kyrkan i Zeitoun, berättade hur 

befolkningen i den staden började bli rädda när imperiet gick med i kriget på centralmakternas 

sida. Även om det inte framgår explicit så ligger en funktionalistisk tolkning nära till hands, 

en tolkning som understryker hur krig – särskilt det totala kriget, ett exklusivt modernt 

fenomen – och folkmord är sammanbundna fenomen. En välkänd proponent av denna tes är 

den tidigare nämnda Jay Winter, som går så långt som att säga att “[…] genocide is part of the 

landscape of total war”.193 Andreasian lyfter även fram hur det rådde diskontinuitet mellan 

tidigare former av våld och det pågående folkmordet.194 Vidare indentifieras en konkret aktör 

med en avsiktlig plan: det är “the Turks” som har som avsikt att “[…] exterminate our 

race”.195 Slutligen menar Andreasian att den lokala muslimska befolkningen hade eggats att ta 

upp vapen mot de kristna armenierna och hur dessa till slut uppgick till flera tusen.196 Denna 

mobb visade sig vara “[…] a formidable foe”.197 Detta kan placeras under samma religiösa 

kontextualisering som diskuterats tidigare. Således blandas ett intentionalistiskt och ett 

funktionalistiskt perspektiv i Andreasians berättelse, där aktörer, kontexter och avsiktliga 

planer alla intar en central plats. 

Miss Frearson var en missionär närvarande i staden Aintab. Hon beskriver hur en man som 

arbetade för att underlätta armeniernas situation till sist blev deporterad själv. Frearson menar 

att anledningen till att varför han blev deporterad var för att han hade “[…] fed the enemies of 

the Government.”198 Detta antyder en avsiktlig plan från en konkret aktör, alltså ett 

intentionalistiskt perspektiv. Även J. Vance Young, ett ögonvittne till massakrerna och 
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deportationerna i staden Ourfa, ger uttryck för ett intentionalistiskt perspektiv när han skriver 

att “[i]t appeared that the massacres had been organised in advance […]”.199 

       3.9. Vilayet of Aleppo; Vilayet of Damascus and Sandjak of Der El Zor 

Jesse B. Jackson var amerikansk konsul i Aleppo. I hans berättelse kan man skönja både ett 

intentionalistiskt och ett funktionalistiskt perspektiv. Intentionalismen tar sig konkret uttryck i 

hur han beskriver det hela ur ett ovanifrånperspektiv, där en avsiktlig plan att homogenisera 

riket, utförd av regeringen och tyskarna, intar en central plats. Det funktionalistiska 

perspektivet tar sig uttryck i en beskrivning av hur det var tyskarna – alltså en exogen faktor – 

som var drivande bakom folkmordets faktiska utförande. Vidare beskrivs hur det hela var 

“[…] a gigantic plundering scheme, as well as a final blow to extinguish the race.”200 Att 

åtgärderna mot armenierna beskrivs som ett gigantiskt plundringsförsök är intressant. Den 

strukturfunktionalistiskta folkmordsforskaren Götz Aly har i diskussionen om förintelsen 

beskrivit den som ett plundringsföretag som hade stöd av stora delar av den tyska 

befolkningen. Precis som under tidigare århundraden kunde man berika sig genom plundring 

och även om själva avsikten inte var att berika sig på judarnas bekostnad så var detta en 

välkommen bieffekt av åtgärderna.201 Samma resonemang synes äga en viss giltighet även i 

relation till det armeniska folkmordet och precis som judarna i öst- och Centraleuropa var 

armenierna en framgångsrik minoritet som genom kunskaper i handel – en nisch inom 

respektive civilisation, en nisch som befolkningsmajoriteterna inte ville syssla med – hade 

lyckats erhålla betydande rikedomar.202 

Samma Henry Wood som diskuterades tidigare är även upphovsman till den sista berättelsen 

som diskuteras. Till att börja med beskriver Wood hur det är den ungturkiska regeringen som 

ligger bakom massakrerna och åtgärderna mot armenierna och att det råder kontinuitet mellan 

de hamidiska massakrerna på 1890-talet och det pågående folkmordet.203 Vidare beskriver 

han hur utländska ambassadörer i Konstantinopel har försökt pressa medlemmarna av den 

ungturkiska regeringen att inte fler order om massakrer och deportation skulle skickas, vilket 

antyder att de mycket väl visste vilka som var upphovsmännen. Denna intentionalistiska 

                                                           
199 Bryce & Toynbee, 2005, s. 539. 
200 Bryce & Toynbee, 2005, s. 557. 
201 Gerner & Karlsson, 2011, s. 182. 
202 I Europa hade judarna allt sedan medeltiden varit tvungna att bedriva handel- och bankirverksamhet, eftersom 

gillen och skrån även var religiösa gemenskaper. De upptog alltså handel- och bankirverksamhet eftersom de 

inte hade något annat val. Liknande förhållande var gällande i relation till armenierna och andra kristna 

minoriteter i det osmanska riket, särskilt under 1800-talets sista två decennier.  
203 Bryce & Toynbee, 2005, s. 576. 



43 
 

tolkning stärks ytterligare när Wood beskriver hur konkret ordergivning från högsta instans 

skickades ut till rikets alla hörn och att dessa order skulle “öppnas” vid ungefär samma tid för 

att garantera att åtgärderna mot armenierna blev så omfattande som möjligt.204 Wood nämner 

sedan hur armenierna är rädda för att det kritiska ögonblicket kommer att komma efter att den 

osmanska armén tvingas retirera från Dardanellerna eller när de upproriska armenierna lyckas 

trycka tillbaka och försvara sig.205 Detta antyder en funktionalistisk tolkning: det är i skuggan 

av kriget som massakrerna och deportationerna blir värre. Enligt detta sätt att se på saken 

skiftar armeniernas öde beroende på hur det går för den osmanska armén vid krigets fronter. 

Wood beskriver hur turkarna förklarade att åtgärderna mot dem enbart skedde som en 

konsekvens av att armenierna hade rest sig i uppror medans den osmanska armén var 

upptagen vid Dardanellerna. Att det sedan var hela den armeniska befolkningen som 

straffades förklarades enligt Wood av det faktum att det under det rådande tillståndet av krig 

var praktiskt omöjligt att försöka identifiera de huvudansvariga. Istället fick hela befolkningen 

betala. Denna funktionalistiska tolkning, där massakrerna beskrivs som en konsekvens av det 

allmänna krigstillståndet i landet, delas inte av Wood själv, som snarare beskriver det hela ur 

ett intentionalistiskt perspektiv där en avsiktlig plan från ungturkarnas sida att förinta 

armenierna understryks och hur det råder kontinuitet mellan de hamidiska massakrerna på 

1890-talet och det pågående folkmordet.206 Slutligen anlägger Wood ett underifrånperspektiv, 

där det moderna byråkratiska maskineriet sätts i fokus. Wood menar nämligen att orderna från 

högre instans om att befria riket från dess armeniska befolkning hade utförts av de lokala 

auktoriteterna “[…] with a degree of severity that had never been intended”.207 Denna 

funktionalistiska förklaring av hur det moderna byråkratiska maskineriet är kopplat till 

folkmord har kanske sin mest kända förespråkare i Zygmunt Baumann, men även andra 

forskare har understrukit kopplingen. Anton Wiess-Wendt konstaterar t.ex. att  

[t]he idea of bureaucracy as a soulless machine that may aquire a life of its own modifies the notion of 

the destruction process. We do not any longer deal with the predictable situation in which the authorities 

see their order passed down the chain of command to be executed […] Set in motion by humans, it runs 

on autopilot. Although the outcome of this process rarely departs from the original vision of the 

leadership, the genocidal intent gets reinterpreted in terms of productivity and expediency.208 
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4. Resultat och avslutande diskussion 

Den här uppsatsen har undersökt förekomsten av intentionalism och funktionalism i Arnold 

Toynbee och viskomt Bryce dokumentsamling The Treatment of Armenians in the Ottoman 

Empire, 1915–16. De två teorierna framträder båda i dokumentsamlingen och tar sig lite olika 

uttryck. Vanligt förekommande intentionalistiska förklaringar refererar ofta till avsiktliga 

planer av konkreta aktörer att förinta en hel offerkategori. Vanligt förekommande 

funktionalistiska förklaringar refererar ofta till det första världskriget som den radikaliserande 

faktorn bakom att folkmordet faktiskt kom att utföras. Detta är förklaringar som erbjudits av 

forskare tidigare och resultatet ligger på så sätt i linje med den tidigare forskningen. Vad 

angår själva teorierna tycks analysen ytterligare understryka den allt vanligare kritiken mot 

teorierna, nämligen att de är förenklade kvarlevor av en gammal debatt som i praktiken sällan 

kommer till uttryck på det knivskarpa sätt som vissa teoretiker tror. I själva verket 

förekommer blandningar i så gott som varje vittnesberättelse, där perspektiven kompletterar 

varandra snarare än att utesluta varandra. Den uppvittring av teoriernas förklaringsvärde som 

diskuterades i uppsatsens inledning tycks således bekräftas, även när teorierna omsätts i en 

annan historisk kontext och på ett annorlunda material. Även om uppsatsen inte är 

representativ för alla ögonvittnesskildringar så är uppsatsen ett bevis på att man faktiskt kan 

applicera teorierna på ögonvittnesskildringar och få fram konkreta resultat. Denna 

mikrohistoriska ansats kan med fördel brukas i fler folkmordssammanhang.  

Teorierna är, som framgick i teoridelen, väldigt omfattande och det var svårt att försöka fånga 

upp dess mest väsentliga beståndsdelar. Kodningsschemat är just ett försök till att 

konkretisera vad teorierna innebär. Kodningsschemat – det sätt på vilket jag 

operationaliserade teorierna – har visat sig kunna rendera intressanta resultat när man 

applicerar det på ett empirisk material. Det fungerar. Analysen är ett bevis för detta. Som 

påpekades tidigare i uppsatsen ingår alltid en viss grad av tolkning i utformningen av ett 

sådant schema och andra forskare hade kanske utformat det på ett annat sätt. Likväl tycker jag 

att schemat har varit adekvat för att undersöka förekomsten av intentionalism och 

funktionalism i The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-16. Den stora 

förtjänsten med kodningsschemat är att det är en konkretisering av en långdragen debatt som 

har varit närvarande inom folkmordsforskningen i över ett halvt sekel.  

I flera berättelser framkommer att upphovsmännen ofta inte kan placera skulden på en konkret 

aktör: själva förintelsemaskineriet – kopplat med det uppenbara faktum att det råder en 
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avsevärd social- och geografisk distans mellan rikets undersåtar och beslutsfattare – gör att 

det blir svårt att dra några sådana slutsatser. I andra fall placeras skulden på ”turkar” 

eller ”muslimer”, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att flera av upphovsmännen 

var missionärer som hade ett starkt incitament att framställa den andra religionen i en mindre 

positiv dager. Däremot avslöjar det ändå att många ögonvittnen framför allt förstod vad som 

höll på att hända dem i termer av gamla religiösa fiendebilder. Det tycks även kasta ett 

förklarande ljus på hur effektiv den ungturkiska regeringens deklaration av ”heligt krig” 

(jihad) var på lokalplanet. Detta är således i linje med vad vissa tidigare forskare har 

understrukit. Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson har lyft fram detta faktum. De skriver 

att ”föreställningar om att folkmordet var del i ett heligt islamiskt krig mot de kristna 

armenierna bidrog av allt att döma på samma sätt till att få bredare folkgrupper att sluta upp i 

förintandet av den armeniska minoriteten”.209 Även Svante Lundgren menar att ”[d]e 

muslimska folkmassorna hade sin traditionella uppfattnings om Jihad och agerade enligt 

den.”210 När inte skulden läggs på muslimer eller turkar så läggs den allt som oftast hos 

tyskarna. Denna debatt om Tysklands ”mitschuld” i folkmordet på armenierna har varit 

aktuell under en längre tid. I den historiska bakgrunden lyftes bland annat fram hur starka 

kopplingar där fanns mellan det Wilheminska Tyskland och det Osmanska imperiet. Frågan 

om medskuld i själva folkmordsprocessen är dock en annan fråga. Flera forskare, däribland 

Vahakn N. Dadrian, understryker tyskarnas implicita och explicita samtycke till vad som 

hände de kristna minoriteterna i riket. Han skriver att ”[…] the conclusion becomes 

inescapable that the wartime German act of aquiescence in the final analysis was tantamount 

to an act of endorsing the genocide consummated in the course of the war […]”.211 

Slutligen vore det onekligen intressant att anamma samma mikrohistoriska angreppssätt som 

denna uppsats har gjort när det kommer till olika teorier, istället för det ovanifrånperspektiv 

som flera akademiska historiker ofta gör. En sådan undersökning hade till exempel kunnat 

genomföras på de tidigare nämnda Grace Knapp och Clarence Ussher bok An American 

physician in Turkey: a narrative of adventures in peace and war.  
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6. Bilagor  

6.1 Kodningsschema 

 

INTENTIONALISM FUNKTIONALISM 

AKTÖR(ER) STRUKTUR(ER) 

OVANIFRÅNPERSPEKTIV NEDANIFRÅNPERSPEKTIV 

KONTINUITET DISKONTINUITET 

AVSIKTLIG PLAN IMPROVISATION 

SITUATIONSBUNDENHET KONTEXTUALISERING 

 

6.2 Kodmanual 

 

Intentionalism: 

Aktör(er): Aktörer identifieras som individer eller grupper som utövar våldet. 

Ovanifrånperspektiv: Beslut fattade på hög nivå för verkställande av lägre instanser. 

Kontinuitet: En genetisk händelsekedja som sträcker sig från idé över intention till faktiskt 

utförande. 

Avsiktlig plan: En av aktörerna på förhand fastställd plan att uppsåtligen förinta en hel 

offerkategori. 

Situationsbundenhet: Ett folkmord som utövas oberoende av en större kontextualisering 

Endogena faktorer: Inomnationella händelser får företräde framför utomnationella, främst 

krigiska, faktorer. 

Funktionalism: 

Struktur(er): Strukturella krafter som orsak till folkmordet. 

Nedifrånperspektiv: Folkmordet som genomfört framför allt genom initiativ av byråkrater och 

partifunktionärer på lokalnivån. 

Diskontinuitet: Ingen koppling mellan tidigare former av våld mot offerkategorin och 

folkmordet. 
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Improvisation: Folkmordet som en framväxt lösning på ett nytt och allvarligt problem, inte 

som en konsekvens av en på förhand fastställd plan. 

Kontextualisering: Folkmordet som en del av ett större meningssammanhang, t.ex. 

världskriget eller den asymmetriska relationen mellan den härskande milleten (religiösa 

samfund) och de andra, kristna milleterna. 

Exogena faktorer: Utomnationella, radikaliserande faktorer till folkmordet. 

        6.3 Karta över de armeniska hemtrakterna i Anatolien 

 

 

Källa: Hovannisian, Richard G. (red.), Remembrance and denial: the case of the Armenian 

genocide, Wayne State Univ. Press, Detroit, 1999, s. 18. 

 


