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Inledning 

En 18-årig man misshandlades av högerextremister på stortorget i Gävle: 

”Misshandeln ägde rum när Svenska motståndsrörelsen, som pekats ut som en nazistisk 

organisation, manifesterade på Stortorget i Gävle.”1 

Vänsterpartisten Roger Strömberg tvingades lämna sitt uppdrag efter högerextremisters 

kartläggning: 

”Det började egentligen redan när nationalsocialistisk front fick tillgång till det gamla spinneriet i 

Tråvad. Då anordnade vi i föreningen Rock i Vara en manifestation för demokrati och mänskliga 

rättigheter. Det var inte populärt, konstaterar Roger.”2 

Högerextrema Nationaldemokraterna höll ett torgmöte och polis tvingades ingripa, Expos 

Daniel Poohl uttalade sig om Östergötlands representant Björn Cederström: 

” Ett uttalat nazistiskt parti. Det är intressant att Nationaldemokraterna har engagerat honom 

eftersom det tydligt visar var partiet står.”3 

När det grekiska nationalsocialistiska partiet Gyllene gryning tillåts ställa upp i EU-valet 2014 

oroar sig demokratiminister Birigitta Ohlsson för högerextrema framgångar : 

 ”Ohlsson pekar också på att högerextrema partier i Europa har en ny strategi och blivit socialt 

aktiva för att vinna bredare stöd. Hon nämner som exempel grekiska högerextremister som hjälper 

gamla utsatta kvinnor och delar ut mat till fattiga och tyska nynazister som arrangerar julfirande för 

ensamstående mammor och startar sportklubbar”.4 

Ovanstående är ett axplock ur svensk massmedias rapportering om nationalsocialistiska 

organisationer under år 2013. I samtliga av ovanstående artiklar har de nazistiska organisationerna 

benämnts som högerextrema, såväl i rubrik som i den beskrivande texten. I samtidens 

medierapporteringar framgår det som en självklarhet - Nationalsocialismen är en högerexrem 

                                                 
1 Aftonbladet, Erik, Melin, Viktor Mattsson, erik.melin@aftonbladet.se http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16431416.ab, 2013-

04-06 
2 Nya Lidköpings-Tidningen, Mats Rosqvist, mats.rosqvist@nlt.se, http://nlt.se/startsidan/vara/1.1915433-kartlagd-av-hogerextrema-

slutar-med-politiken, 2013-04-05 
3 Corren.se, Ansvarig utgivare: Charlotta Friborg,  http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/kvinna-omhandertogs-vid-

hogerextremt-mote-6347321-artikel.aspx, 2013-04-05 
4 Peter Wallberg, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/politik/malmstrom-varnar-for-hogerextrema, 2013-04-05 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16431416.ab
mailto:mats.rosqvist@nlt.se
http://nlt.se/startsidan/vara/1.1915433-kartlagd-av-hogerextrema-slutar-med-politiken
http://nlt.se/startsidan/vara/1.1915433-kartlagd-av-hogerextrema-slutar-med-politiken
mailto:charlotta.friborg@corren.se
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/kvinna-omhandertogs-vid-hogerextremt-mote-6347321-artikel.aspx
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/kvinna-omhandertogs-vid-hogerextremt-mote-6347321-artikel.aspx
http://www.dn.se/nyheter/politik/malmstrom-varnar-for-hogerextrema
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ideologi. En högerextrem ideologi som borde vara den raka motsatsen till de vänsterextrema 

rörelserna, exempelvis de kommunistiska. Därför känns det främmande att många europeiska 

kommunistpartier eller vänsterpolitiker i Europa både anammade och hyllade den växande 

nationalsocialismen i Tyskland under andra världskriget och bildade nazistiska eller fascistiska 

organisationer. Ändå skedde det. 

 I Storbritannien bröt Oswald Mosley med Labourpartiets vänsterflygel och bildade British 

Union of Fascists.5 I Frankrike övergav Jacques Doriot kommunismen och bildade Parti Populaire 

Francais med fascistiska och nationalsocialistiska idéer och i Belgien hyllade arbetarpartiets ledare 

Henrik de Man de tyska ockupanterna under andra världskriget.6 I Sverige bildades under ledning 

av bland andra Nils Flyg Socialistiska partiet. Med ett förflutet i Sveriges Kommunistiska Parti, 

anslutet till den sovjetiska internationalen, kom partiet under andra världskriget att bli 

nationalsocialistiskt med de tyska nazisterna som förebilder.7  

Hur kunde de vänsterextrema socialisterna helt byta sida och sluta som högerextrema nazister? 

Försvann den ideologiska övertygelsen plötsligt, eller var steget inte så stort som man först kan 

tyckas tro? Var det ett egentligt sidbyte eller ligger de extrema ideologierna närmre varandra än 

vad namnen antyder? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om nationalsocialismen kan betraktas som 

högerextrem. Socialism är något som vanligtvis förknippas med politiska vänstern. Är då denna 

ideologi att  betrakta som högerextrem i relation till den konventionella politiska 

riktningsorienteringen – höger/vänster-skalan?  

Denna studie bör främst ses som en ideologisk jämförelse i svensk politisk samtidshistoria 

med fokus på vad som kännetecknar nationalsocialisternas politiska rikting. Uppsatsen vill också 

lyfta fram vilka konsekvenser användadet av, och den allmänna uppfattningen om 

högerextremism kan få för betydelse på det politiska planet och historieuppfattningen i Sverige.  

                                                 
5 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.43 
6 Blomqvist, Håkan, Gåtan Nils Flyg och nazismen, Carlsson, Stockholm, 1999 s.11 
7 Ibid 
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Avgränsningar 

Denna studie kommer att beröra nationalsocialismens hemmahörande på den politiska 

höger/vänster-skalan och dess anknytning till andra socialistiska rörelser. Syftet är inte att ta upp 

den svenska fascismen som varit än mer begränsad än nationalsocialismen. De två ideologierna 

påminner om varandra men skiljer sig även åt på flertalet punkter, exempelvis den rasbiologiska 

fokuseringen som återfinns inom nationalsocialismen.8 Däremot kan det bli nödvändigt att 

beröra och förhålla sig till litteratur och forskning som behandlar fascismen då den ofta räknas 

som en högerextrem ideologi och har haft betydelse för nationalsocialismens utveckling.  

Det är inte heller meningen att försöka definiera vad som är högerextremism men det är ett 

ändå ett begrepp som är nödvändigt att diskutera och försöka klargöra, i synnerhet 

nationalsocialismens förhållande till det som kan förklaras som högerextremism. Andra begrepp 

kommer att diskuteras och sättas i relation till nationalsocialism och högerextremism, men endast 

som verktyg för att försöka reda ut ideologins hemmahörande på den politiska skalan och alltså 

inte med avsikten att definiera dessa begrepp mer precist. 

Det är inte heller möjligt att studera hela den nationalsocialistiska historien i Sverige utan 

studien kommer att vara inriktad på åren strax före och under andra världskriget, innan den 

förevigt blivit förknippad med Nazitysklands förintelseläger. Det är inget vågat påstående att 

hävda att nationalsocialism före och efter kriget skiljer sig åt, då avståndstagandet ifrån och 

fördömandet av ideologin från alla politiska håll efter förintelselägrernas upptäckande varit 

kraftiga. Vissa iakttagelser av moderna nationalsocialistiska rörelser har jag valt att göra ändå för 

att kunna urskilja vilken betydelse ideologin har haft för samtida rörelser. 

Tidigare Forskning 

När det kommer til den nationalsocialistiska forskningen i Sverige är det nästintill omöjligt att 

inte ta hänsyn till Heléne Lööws omfattande verk angående svensk nationalsocialism. I boken 

Nazismen i Sverige 1924–1979 beskrivs hur de nationalsocialistiska rörelserna trots sin ringa storlek 

överlevt och hur ideologin går i arv.9 Dessvärre nämner Lööw bara i förbigående hur ett av de 

mest vänsterradikala partierna i Sverige - Socialistiska partiet under ledning av Nils Flyg intar en 

                                                 
8 Sternhell, Zeev, The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution, Princeton Univ. Press, Princeton, 1994 s.4 
9 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 
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öppet nationalsocialistisk ställning under andra världskriget.10 En anmärkningsvärd händelse som 

är av stor betydelse för denna undersökning. 

En närmare studie av det Socialistiska partiet återfinns i Bernt Kennerströms avhandling från 

1974 - Mellan två internationaler: Socialistiska partiet 1929–37 där Kennerström noggrannt redogör 

för partiets interna diskussioner och ställningstaganden innan partiet intog sin 

nationalsocialistiska hållning. Detta är den första och mest detaljerade forskning som bedrivits på 

partiet. Ett parti som började som ett utbrytarparti när Sveriges Kommunistiska Parti splittrades 

1929.11 Utöver detta finns även Gåtan Nils Flyg och nazismen av historikern Håkan Blomqvist där 

Blomqvist försöker förklara Nils Flygs övergång till nationalsocialism. Den svenska forskning jag 

har haft att tillgå har inte undersökt den nationalsocialistiska ideologin utan där har jag istället 

tittat på utländska studier. Jag kommer att använda arbeten utav den Brittiske forskaren Roger 

Griffin, den Israeliske historikern Zeev Sternhell och den Amerikanske historiken Stanley Payne, 

som alla har specialiserat sig på europeisk fascism och nationalsocialism kommer att bearbetas. 

 

Källor och metod 

För att svara på frågeställningen krävs det en redogörelse för vad som kännetecknade 

nationalsocialismen innan andra världskrigets slut. För att kunna göra en rättvis bedömning av 

den svenska nationalsocialismens ideologiska grund är det nödvändigt att göra en genomgång av 

partiernas partiprogram och stadgar. Detta bör ske förutsättningslöst, annars riskerar man att 

missa viktiga delar av ideologin. För denna studie är det också av vikt att även granska delar av 

den tyska nationalsocialismen då alla de svenska nazistpartierna hade någon form av relation till 

den. 

Genom att använda källor i form av partiprogram och stadgar utgivna av uttalat 

nationalsocialistiska partier i Sverige från tiden innan 1945 får man en bild av ideologin och 

genom att sätta dessa i relation till en förklaringsmodell av höger/vänster-skalan kan man försöka 

utröna dess hemmahörande på den politiska kartan.  Jag kommer att använda Stephen Tanseys 

Politics: the basics, där han redogör för ideologier och förklarar höger/vänster-skalan.12 I och med 

nationalsocialismens genomslag i Tyskland och Hitlers prägel på ideologin bör vissa referenser till 

tysk nationalsocialism också göras. Även moderna nationalsocialistiska rörelser behöver 

undersökas då nazismen efter andra världskriget kan tänkas skilja sig från tidigare 

                                                 
10 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.43 
11 Kennerström, Bernt, Mellan två internationaler: Socialistiska partiet 1929-37, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, Diss. Stockholm : 

Univ., 1975,Lund, 1974 
12 Tansey, Stephen D., Politics: the basics, 3rd ed., Routledge, London, 2004 
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nationalsocialism. Källorna behöver även analyseras utifrån sin historiska kontext och jämföras 

med tidigare skriven litteratur. Andra tryckta andrahandskällor kommer att användas i form av 

tidigare forskningspublikationer och litteratur som krävs för att styrka eventuella påståenden och 

för att förtydliga ytterligare begrepp som inte är självklara, exempelvis extremism och 

nationalism.  

Genom att använda primärkällorna i form av partiernas program och stadgar samt jämföra 

dessa med varandra, senare forskning och angränsande litteratur bör frågeställningen kunna få ett 

vetenskapligt svar. Den tryckta litteraturen som källhänvisning kommer i huvudsak att bestå av 

Heléne Lööws Nazismen i Sverige 1924–1979,13 samt hennes avhandling Hakkorset och Wasakärven : 

en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-195014 vilken är av speciellt värde då källmaterialet till 

den utgivningen är otroligt omfattande.Val av partier att studera kommer att baseras på Lööws 

forskning, i allmänt tal kallade Lindholmare och Furugårdare, men särskilt betydande blir det som 

Lööw knappt nämner – Sveriges Socialistiska parti. Hon hänvisar istället till den forskning Håkan 

Blomqvist bedrivit på Socialistiska Partiet.15 

Dessvärre visade det sig att Riksarkivet saknade stadgar och program ifrån Nils Flygs 

Socialistiska parti, därför kommer jag istället att använda mig utav Flygs anförande på partiets 

kongress den 15–16 november 1941 som finns i tryckt exemplar.16 Detta är inte partiets 

fastslagna stadgar och bör därför behandlas därefter. Däremot borde Nils Flygs tal ifrån 1941 

kunna betraktas som den bästa tillgängliga källan om vad det socialistiska partiet hade för 

ideologiska utgångspunkter under denna tidsperiod. Med stöd utav Kennerströms avhandling och 

Blomqvists bok om Nils Flyg bör även partiets ståndpunkter tidigare år kunna utläsas. Dessa 

böckers faktainnehåll och noggranna redogörelser bör anses vara väldigt tillförlitliga med tanke på 

det omfattande källmaterial som de bygger på, som gör att de kan användas som referenser till 

denna studie utan att jag behöver gå tillbaka till ursprungskällan. Tilläggas bör dock att Håkan 

Blomqvist inte kan anses vara en opartisk skribent då han varit chefredaktör och ansvarig 

utgivare för tidningen Internationalen som utges av Socialistiska partiet (ej Nils Flygs parti). Detta 

parti som Blomqvist tillhör och vars medlemmar själva beskriver sig som ett ekosocialistiskt parti 

med revolutionära idéer vars grund återfinns i fjärde internationalen.17 Det finns alltså en risk att 

skrivandet är tendentiöst då Nils Flygs nazisympatier kan anses vara en mörk fläck i Blomqvists 

egen partihistoria. Forskningen som har bedrivits rörande det socialistiska partiets övergång till 

nationalsocialism kan alltså inte sägas ha varit oberoende och har framför allt varit koncentrerad 

                                                 
13 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 
14 Lööw, Heléne, Hakkorset och Wasakärven: en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1990 
15 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.43 
16 Flyg, Nils, Vad vill socialistiska partiet?: apell till Sveriges folk, Folkets förlag, Stockholm, 1941 
17Socialistiska partiet, info©socialistiskapartiet.se 2013-04-04 http://www.socialistiskapartiet.se/om/ 

mailto:%20info@socialistiskpartiet.se
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på Nils Flygs roll och personliga politiska agenda. En sådan forskning riskerar att ge bilden av att 

det var Nils Flyg, ensam som övergick till nationalsocialism och inte partiet som skiftade politisk 

riktning. Den tidigare forskningen och studierna på ideologin kommer att användas som 

referenser för att föra ett tydligt och vetenskapligt resonemang för att svara på frågeställningen. 

Metoden som används för denna studie blir alltså med ovanstående sagt kvalitativ men 

användande av både primär- och litteraturkällor. 

Metodproblem 

Det problematiska med denna metod kan diskuteras och beror till stor del på hur man väljer 

att tolka källmaterialet och vilken historiesyn man har, något som kommer att diskuteras vidare 

under teoriavsnittet. Partiprogrammen bör sättas in i sitt historiska sammanhang då de rimligen är 

utformade efter tidens politiska klimat. Den ideologiska kärnan går troligtvis att utläsa ändå och 

är trots eventuella riktningsändringar hos partierna i specifika frågor det som bör tillmätas 

betydelse i en undersökning av denna karaktär. Förhoppningsvis återfinns programförklaringar 

som tydliggör varför partierna har intagit sina ståndpunkter och kan således visa vilka aktuella 

skeenden som i sin tur har påverkat partierna. Finns inga tydliga programförklaringar är risken 

stor att historikerns egna tolkningar blir styrande. Detta gäller både denna studie och tidigare 

forskning som behandlat samma källor. Man kan också misstänka att partiernas officiella åsikter 

skiljer sig mot vad som faktiskt åsyftades, i synnerhet kanske när det gäller nationalsocialismen. 

Men syftet med denna studie är inte att avgöra vad som är propaganda eller inte, utan att tolka 

den officiella politiska ideologin och var på höger/vänster-skalan den bör placeras. När det gäller 

riktad propaganda kan det vara intressant av en annan anledning i denna studie och det gäller 

främst frågan till vilka propagandan riktades, åt höger- eller vänsterväljare?  

Det finns även en problematik med att jämföra den nationalsocialistiska ideologin över 

nationsgränserna menar den brittiske forskaren Roger Griffin i boken The nature of fascism.Utöver 

den ideologiska kärnan är den som namnet antyder också just nationell. Detta medför att för att 

ideologin ska kunna existera måste det finnas tydliga nationsgränser och en idé om vad den egna 

nationen består av. Därmed kan alltså nationell socialism variera beroende på i vilket land den 

existerar. Varje land har en unik kultur att bevara och en egen utvecklingsväg att vandra.18 Svensk 

nationalsocialism behöver alltså inte se likadan ut som den tyska nationalsocialismen vilket gör att 

jämförelser dem emellan bör utföras med dessa förutsättningar i åtanke. Det är annars enkelt att 

historiska jämförelser mellan nationalsocialistiska rörelser alltid slutar med paralleller till det tredje 

riket, vilket ökar risken för att forskningen blir väldigt ensidig.  
                                                 

18 Griffin, Roger, The nature of fascism, St. Martin´s Press, New York, N.Y., 1991 s.110 
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Att placera in en ideologi på en höger/vänster-skala är både problematiskt och inte heller alltid 

möjligt. Skalan existerar i första hand för att enklare kunna orientera sig i den politiska debatten. 

Denna skala är ett arv från den första franska nationalförsamlingen där de konservativa 

monarkisterna satt på den högra sidan och de revolutionära republikanerna satt på den vänstra 

sidan i den halvcirkelformade sittanordningen.19 I Sverige och andra länder idag är det givetvis 

nya dagsaktuella frågor och åsikter som avgör var på den politiska skalan partier och ideologier 

hör hemma än vad som var aktuellt i dåtidens Frankrike. Därför blir slutsatserna lätt generella, 

men bör ändå kunna ge en tillräcklig överblick, dock med rum för utökande detaljdiskussion. Det 

är följaktligen viktigt att i en sådan här studie noggrannt redogöra för varför en viss ideologisk 

ståndpunkt hör hemma på skalan utifrån den historiska och nationella kontexten. Det bör också 

noteras att skalan är begränsad och att det finns alternativa metoder att använda sig utav, dessa 

kommer i korthet att beaktas, men den avgörande jämförelsen kommer att vara mellan den 

höger/vänster-skala jag har valt. 

Bakgrund 

Varför är det nödvändigt att göra en sådan undersökning i Sverige? Som tidigare nämnts 

saknas en oberoende forskning på den ursprungliga socialismens närhet till den nationella 

socialismens. Den tidigare forskningen i Sverige har inte inriktat sig på nationalsocialismens 

ideologi och gällande socialistiska partiets förändring har istället fokus hamnat på partiledaren 

Nils Flyg och därmed har man riskerat att missa partiets ideologiska värdegrunder och dess 

förändringar, samt gett allt för stor vikt vid en enskilds persons åsiktsskiftningar vilket kan ge en 

missvisande bild av historien. Sveriges Socialistiska Parti var det enda nationalsocialistiska parti 

som ställde upp i det svenska riksdagsvalet 1940. I  det valet fick man 18 384 röster och var 

således Sveriges största nazistiska parti.20 Därför är det av historisk vikt att  på nya villkor 

undersöka de rörliga gränserna mellan socialism och nationalsocialism under 1900-talet. Denna 

studie avser därför att tillföra ny kunskap till ett i viss mån outforskat område.  

                                                 
19 Tansey, Stephen D., Politics: the basics, 4rd ed., Routledge, London, s.71 
20 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.37 
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Teori 

Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för denna studie är ideologiernas politiska 

betydelse för historien, studien görs med andra ord ur ett ideologiskt perspektiv. Det som förenar 

människor inom politiken är just den gemensamma ideologi och de värderingar man delar med 

varandra och detta bör därför ligga i fokus för intresset vid denna typ av samhällsstudier. Många 

tidigare studier av nationalsocialismen har behandlat ideologin som en kulturell och moralisk kris 

i Europa och därför har forskningen koncentrerat sig på att förklara vad som möjliggjorde dessa 

strömningar. Därmed studeras inte dess idéer och mål, eftersom ideologin redan ansetts vara 

given.21 Vad eller vilka eventuella strukturer som föranledde ideologiska ställningstaganden bör 

vara sekundärt i relation till vilka faktiska ideologiska värderingar som anammades av de 

nationalsocialistiska rörelserna. Det betyder inte heller att klasskillnader och ekonomiska lägen 

saknar betydelse för människors ställningstaganden och politiska övertygelse, men detta när inte 

det primära för denna studie. En annan anledning till att välja just denna utgångspunkt är att det 

bara har funnits ett rike (Nazityskland) som styrts utav nationalsocialister, vilket försvårar 

forskningen då det inte går att säga hur ett annat nationalsocialistiskt styre hade handlat kontra 

deras ideologiska övertygelse. 

 

Begreppsförklaringar 

Vad är högerextremism? 

I Nationalencyklopedin återges följande beskrivning av begreppet: 

”högerextremism, förfäktande av högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad som 

är förenligt med politisk demokrati. Högerextremism har oftast företrätts av militanta 

grupperingar, ibland närmast att betrakta som kampgrupper, utanför det parlamentariska 

partiväsendet”22 

Det extrema ligger alltså i det odemokratiska och ”höger” innebär de politiska ståndpunkter man 

säger sig företräda.  

                                                 
21 Lööw, Heléne, Hakkorset och Wasakärven: en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1990 s.13 
22 http://www.ne.se/högerextremism, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-02-19. 

http://www.ne.se/högerextremism
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Forskare verkar även vara överens om det problematiska i användandet av begreppet 

högerextremism och det förekommer en del skiftningar mellan förklaringarna av begreppet.  

Ett exempel på det är den lite modernare forskningen som publicerats i Opuscula  Historica 

Upsaliensis  som är en skriftserie utgiven vid Uppsala Universitet av den Historiska institutionen 

och vars främsta syfte är att producera dagsaktuell historieforskning i ett lättillgängligt format 

utan att ge avkall på den vetenskapliga akribin.23 I denna serie ingår Det vita fältet : samtida forskning 

om högerextremism - En antologi över högerextremisters internetanvändande. Redan i förordet 

beskrivs det problematiska i användandet av termen högerextremism. Där framgår det att den 

nuvarande definitionen på Högerextremism inte entydigt kan ses som höger på den politiska 

skalan utan innehåller även spår av vänster- och mittenorienterad politik. Boken handlar enligt 

författarna själva om det som vagt har uppfattats som högerextremism.24 Den vetenskapliga 

diskussionen om vad högerextremism står för ska enligt författarna ha ersatts av drag hämtade 

från empirisk forskning. Exempelvis försöker man belysa olika dimensioner av högerextremism. 

Den förhåller sig samtidigt till statlig centralism, etnisk homogenitet, ekonomisk jämlikhet, 

politiskt våld, yttrandefrihet och parlamentarism. En lista som dessutom kan förlängas ytterligare. 

Detta gör att de högerextrema rörelserna kommer att se olika ut på många plan och skalor 

beroende på vad man diskuterar och på så vis är det svårt att se vad de olika högerextremisterna 

har med varandra att göra. Den gemensama kärnan ska istället enligt författarna vara 

internetsidor och forum på internet.25  

 

Heléne lööw tar i sin avhandling Hakkorset och Wasakärven : en studie av nationalsocialismen i Sverige 

1924-1950 hjälp utav Stanley Payne för att definiera högerextremister under tidigt 1900–tal. 

Högerextremister särskiljs där från fascister och nationalsocialister utifrån vissa kriterier. De 

högerextremistiska rörelserna syftade inte till att återuprätta en diktatur eller ett nytt ledarskap 

utan återupptagandet av monarkin var det centrala. Ideologin var rationell och byggde på en 

religiös grund och inriktade sig mot den traditionella samhällseliten. Dessutom var inte social 

revolution eller upptagandet av en partiarmé eftersträvat. 26 

Den moderna forskningen har hämmats av den otydliga och oeniga begreppsdefinitionen  

men i ovanstående exempel har man ändå valt att använda sig utav en egen tolkning av begreppet 

                                                 
23 Uppsala Universitet, opuscula@hist.uu.se, Opuscula, 2013-03-14, 

http://www.hist.uu.se/Forskning/Publikationer/Opuscula/tabid/5620/language/sv-SE/Default.aspx 
24 Deland, Mats, Hertzberg, Fredrik & Hvitfeldt, Thomas (red.), Det vita fältet: samtida forskning om högerextremism, Historiska institutionen, 

Uppsala universitet, Uppsala, 2010 s.5 
25 Ibid s.6 
26 Lööw, Heléne, Hakkorset och Wasakärven: en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1990 s.8–9 

mailto:opuscula@hist.uu.se
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eller med antydningar om att utöka det. Jag använder istället den förklaring som återges i 

Nationalencyklopedin med stöd utav de utländska studier jag har valt att använda i arbetet. 

Nationalism 

En kortare genomgång av vad som är nationalism är också nödvändig för att förstå vad som 

kan tänkas skilja nationalsocialismen ifrån socialismen. Nationalencyklopedin menar att 

nationalismen är ett politiskt oberoende tankesystem:  

”tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristiska, att 

de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och 

intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska 

oberoende … De nationella rörelserna kan skilja sig ideologiskt utmed en höger-vänsterskala.”27 

Socialism 

Att vara socialist eller att tillhöra en socialistisk rörelse innebär inte nödväntigtvis att man delar 

andra socialisters visioner helt och hållet. Marxister och många anarkister kallar sig för socialister, 

men utvöver dessa finns det också många socialister som inte delar Marx idéer eller är 

motståndare till staten, likt anarkister. För många socialister handlar det om en kamp för värden 

som jämlikhet och rättvisa.28 

Engagemanget för rättvisa anses av de flesta vara grunden i socialismen, hur engagemanget tar 

sig uttryck råder det däremot delade meningar om. Generellt sett har demokratiska socialister 

enats om att: betona samma rättigheter för alla, fördöma extrema och våldsamma rörelser, arbeta 

inom ramarna i en fri demokratisk stat, motverka orättvisa och oreglerade kapitalistiska, 

ekonomiska system.29 

 

Ideologi - Höger/vänster-skalan 

Den höger/vänsterskala jag kommer att relatera till är den som Stephen Tansey, professor vid 

Bournemouth University, använder sig av för att förklara grundläggande politik. På den skalan 

återfinns från vänster till höger marxism, anarkism, socialism, liberalism, konservatism, 

monarkism och slutligen fascismen längst åt höger. Tansey komplicerar även skalbegreppet ur en 

                                                 
27  http://www.ne.se/lang/nationalism, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-02-19 
28 Tansey, Stephen D., Politics: the basics, 4rd ed., Routledge, London, s.97 
29 Ibid s.98–99 

http://www.ne.se/lang/nationalism
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liberal och en anarkistisk synvinkel. Liberaler anser sig själva befinna sig längst ut åt ena hållet 

baserat på dess individualism, medan marxism och fascism är dess motpol baserat på kollektivism 

och revolutionära idéer. Denna skala benämns varken som höger eller vänster. Ur den 

anarkistiska synvinkeln hamnar istället liberalismen i mitten och anarkismen längst ut åt vänster 

medan fascism och marxism är längst åt höger, baserat på graden av statligt tvång.30 De yttersta 

ideologierna är generellt sett minoriteter som drastiskt önskar förändra samhället. 

Extremvänstern vill göra det med en antikapitalistisk politik medan extremhögern vill leda landet 

i en ultranationalistisk riktning menar Tansey.31  

Generellt sätt tenderar högerorienterade partier att vara monarkister och stödja de redan 

priviligierade klasserna medan vänsterpartier ser sig som företrädare för massorna – bönder och 

arbetare.32  

Skalan är föränderlig men innehåller ändå tre viktiga åsiktsdistinktioner. Den första 

distinktionen handlar om i vilken grad man vill förändra ”status quo”, huruvuida man är för eller 

emot rådande läge. Detta kompliceras ytterligare beroende på vilket ”status quo” som råder. 

Sedan handlar det även om hur man ställer sig till nyckelfrågor inom politiken, exempelvis för 

eller emot kapitalism. Sista distinktionen handlar om hur man vill förändra det politiska läget, via 

lagar och reformer eller genom revolution.33  

Tanseys konventionella skala kommer att vara ledande för att svara på frågeställningen. Det 

bör däremot noteras att tolkningar kan differensiera sig beroende på vilken skala man väljer att 

använda och att det inte enhälligt går att placera in en ideologi till höger eller vänster utan att ta 

detta i beaktande. Trots att Tansey är engelsman är skalan applicerbar på svensk politik då skalan 

är generell och därmed inte bunden till en nationell kontext. Den ideologi man avser studera kan 

därför förutsättningslöst jämföras utan att påverkas av andra faktorer. Det är även viktigt att 

börja med skalbegreppet annars riskerar det att bli en omvänd situation där skalan definieras av 

ideologierna och inte tvärtom, något som lätt händer när ideologier blir synonyma med en viss 

åsiktsriktning.  

Svensk nationalsocialism 1929–1950 

Den svenska nationalsocialismen har inte varit särskilt utbredd, utan har mestadels varit 

marginaliserad och egentligen aldrig varit riktigt nära politiskt inflytande. Heléne Lööw har 

                                                 
30 Tansey, Stephen D., Politics: the basics, 4rd ed., Routledge, London, 2008 s.73 
31 Ibid s.72 
32 Ibid s.71 
33 Ibid s.72 
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kartlagt det mesta av den svenska nazismen under 1900-talet och menar att de större 

nationalsocialistiska partierna i svensk historia varit Svenska Nationalsocialistiska partiet under 

ledning av Birger Furugård och Nationalsocialistiska arbetarepartiet – senare Svensk Socialistisk 

Samling under ledning av Sven Olov Lindholm.34  

 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet – Furugårdarna 

Svenska Nationalsocialistiska Partiet har sina rötter i Sveriges första nationalsocialistiska parti 

som bildades under namnet Svenska Nationalsocialistiska Bonde- och Arbetarförening utav 

bröderna Gunnar, Sigurd och Birger Furugård. 1930 slog partiet sig samman med bland andra 

Sven Olov Lindholms parti – Sveriges Fascistiska kamporganisation och bildade det Nysvenska 

Nationalsocialistiska Partiet. Där fanns dock en ideologisk konflikt mellan fascister och 

nationalsocialister som ledde till både avhopp från och oenighet inom det nybildade partiet.35  

Partiet splittrades redan 1933 den 13 januari efter att motsättningarna inom partiet blivit allt 

för stora. Lindholm utestlöts på grund av hans allt för socialistiska linje vilken den mer 

konservativa Göteborgsavdelningen ogillade och Furugård valde att stödja Göterborgsgruppen. 

Lindholm bildade istället Nationalsocialistiska Arbetarepartiet, vanligtvis kallat Lindholmare.36 

Under valen till stads- och kommunfullmäktige 1934 och 1935 var Furugårdarna det mest 

framgångsrika partiet utav de nationalsocialistiska och vann cirka 80 mandat. I riksdagsvalet 1936 

ställde partiet upp under beteckningen nationalsocialisterna i kartell med Nationalsocialistiska 

Blocket och erhöll endast 3025 röster och efter valet lades partiet ned av Furugård. 

Nedläggningen var ett försök att ena den nationalsocialistiska rörelsen i Sverige.37 

Nationalsocialistiska Arbetarepartiet – Lindholmarna 

Sven Olov Lindholm bildade efter sin uteslutning ur sitt tidigare parti det Nationalsocialistiska 

Arbetarepartiet. Partiet gick till val för första gången 1934 och erhöll i de kommunala valen 9502 

röster. I början av 1935 hade partiet 10 000 officiella medlemmar. I valet 1936 efter en lyckad 

kampanjperiod erhöll partiet 17 483 röster och var således betydligt större än Furugårds samtida 

partiallians med Nationalsocialistiska blocket.38 

                                                 
34 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.13 
35 Ibid s.14-15 
36 Ibid s.16 
37 Ibid s.24 
38 Ibid s.27–28 
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I de kommunala valen 1938 mötte partiet motgångar och fick på 71 orter 12 321 röster. En 

större framgång än tidigare kommunalval men ändå en missräkning. Lindholm själv antydde i ett 

brev skickat till sin kollega Sven Hedengren i september 1938 att motgången berodde på den 

tyska annekteringen utav Österrike:  

”Tyskland ligger oss i fatet så förbannat, så det går inte. Folk är galna, och vad som sker i dessa 

dagar kommer man aldrig att glömma. Hitler – Nazismen – Krig, mord, elände! Att bryta detta 

vansinne betecknar jag nu som omöjligt. Det enda tänkbara om idéerna skall räddas blir att slopa 

både namn och symbol, för att ej tala om stövlar, koppel och ”Hitlerhälsning”.39 

I oktober samma år ändrade partiet namn till Svensk Socialistisk Samling och ersatte den 

tidigare partisymbolen Hakkorset med Wasakärven. Lindholm menade att varken namn- eller 

symbolbytet hade någon betydelse för partiets ideologi utan enbart var ett avståndstagande från 

det tyska NSDAP: 

”Vi kämpa alltjämt för nationalsocialismen, fastän det sker under namnet folksocialism. Jag hade ej 

tagit detta steg, om jag ej vetat, att vi härigenom skulle draga till oss medlemmar från andra 

socialistiska partier. Med socialistiska partier menar jag här både SNF och Flygs Socialistiska parti. 

Om ni studerat båda dessa partiers program, så finna ni, att de i huvudsak överensstämma med 

vårt partis.”40 

I riksdagsvalet 1940 valde partiet att inte ställa upp då ekonomiska resurser saknades och 

ledningen ansåg att en eventuell valframgång skulle bli beroende av tysk framgång i kriget och 

inte av det egna partiprogrammet.41 

Vid valet 1944 fick Lindholmarna efter att ha misslyckat med att få till ett samarbete med 

Socialistiska Partiet endast 3702 röster i elva valkretsar. Partiet var uträknat på den politiska 

kartan och när Tyskland kapitulerade 1945 fortsatte ett splittrat parti förgäves sina försök att 

överleva. 1950 beslutades att partiet skulle läggas ned.42 

                                                 
39 Ibid s.31 
40 Ibid s.32 
41 Ibid s.38 
42 Ibid s.40–41 
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Socialistiska Partiet – Nils Flyg 

Till skillnad från Furugårds och Lindholms partier var inte Socialistiska Partiet till en början 

nationalistiskt utan bildades efter att det kominternanslutna partiet Sveriges Kommunistiska Parti 

splittrades 1929.43 

Under ledning av Nils Flyg och med Karl Kilbom som chefsredaktör för det politiska organet 

Folkets Dagblad tog Socialistiska partiet, i folkmun kallat Kilbommare med sig majortiteten av  

de 17.000 medlemmarna, cirka 7000 st. Medan SKP under ledning av Sillén - Sillénare behöll 

4000 och cirka 6000 medlemmar lämnade rörelsen helt.44 

Kommunisterna gick ändå till val gemensamt och i förstakammarvalet 1930 fick Socialistiska 

Partiet 51.216 röster och i valet 1934 landade resultatet på 83.147 röster motsvarande 4 procent 

av rösterna. Jämfört med den andra falangen SKP med Sillén som fick 21.708 röster 1930 

respektive 58.377 röster år 1934.45 I maj 1937 uteslöts Karl Kilbom ur Socialistiska Partiet på 

grund av illojal och fraktionell verksamhet och Nils Flyg tog över rollen som chefsredaktör för 

Folkets Dagblad. Flyg var då ledare för majoriteten av Sveriges kommunister och Kilbom anslöt 

sig istället till socialdemokratin.46 

Angående partiets övergång till nationalsocialism och pronazistiska inställning under andra 

världskriget har det skrivits mycket lite och orsakerna till partiets allt mer nationalistiska 

inställning och avståndstagandet från kommunismen är diskutabla. Håkan Blomqvist har gjort ett 

försök att analysera vad som föranledde detta i Gåtan Nils Flyg och Nazismen. Där tar han upp vissa 

historiska händelser som kan ha påverkat partiets ideologi eller åtminstone 

meningsmotståndarnas syn på den. Det finns tyvärr inte utrymme i denna studie att i detalj 

beskriva Socialistiska Partiets historia. För att förstå den ideologiska konflikt partiet kan tros ha 

haft krävs ändå en genomgång av centrala händelser där Socialistiska Partiet intog en allt mer 

nationell ståndpunkt och tog än mer avstånd ifrån den Sovjetstyrda internationalen. 

Finska vinterkriget 1939 

Den 30 november 1939 anföll Sovjetunionen Finland och i Sverige var frågan om ingripande 

för grannlandets räkning inte helt självklar. I Finland flydde kommunister som ville slippa välja 

                                                 
43 Kennerström, Bernt, Mellan två internationaler: Socialistiska partiet 1929-37, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, Diss. Stockholm : 

Univ., 1975,Lund, 1974 s.23 
44 Ibid s.26 
45 Ibid s.223 
46 Ibid s.151–153 
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mellan hembygd och den Röda armén från Sovjet. I Sverige slöt Sveriges Kommunistiska Parti 

upp på den Röda arméns sida och såg anfallet som en del av den socialistiska revolution som 

skulle ena kommunisterna världen över.47  

Socialistiska Partiet å andra sidan, som tidigare alltid hade förespråkat en neutralitetspolitik 

manade istället socialister att ansluta sig som frivilliga för den finska sidan. Stalin ansågs vara den 

”äkta” socialismens största fiende och framför allt värre än den finske befälhavaren Mannerheim, 

som det finska folket själva hade till uppgift att göra upp med.48  

Stalins angrepp mot Finland var inte det enda som det Socialistiska Partiet reagerade emot 

angående Sovjetunionens agerande. Cirka tre månader tidigare undertecknades Molotov-

Ribbentrop-Pakten. Avtalet mellan Tyskland och Sovjetunionen som innebar en uppdelning av 

intressen i östeeuropa och ett ickeangrepps-avtal länderna emellan. Sovjetunionen hade anslutit 

sig till den tidigare fienden Adolf Hitler. Socialistiska Partiet såg enligt Blomqvist detta som det 

slutgiltiga sveket av arbetarklassen och socialismen från Sovjet.49 

Flyg skrev som förklaring till ställningstagandet i Folkets Dagblad att :  

”kampen för nationell självbestämningsrätt alltid haft en framträdande plats på alla socialistiska 

program. Därför tog vi parti för Abessinien, för Polen och för den spanska republiken”50 

Nationalsocialistisk stämpel 

Nils Flyg och det Socialistiska Partiet förespråkade en nationalistisk linje och fick efter sin 

ställning i finlandsfrågan stöd utav mer öppet nationalsocialistiska partier. Det var inte första 

gången i historien. 1929 var Sveriges Fascistiska Kamporganisation överens med partiet om 

svenskt urträde ur Nationernas Förbund. I samband med att Kilbom lämnade partiet 1937 ställde 

Flyg upp i en intervju för den fascistiska tidningen Vägen Framåt som återgav följande: 

”Ursprungligen var han en renlärig marxist och med sin glasklara framställningskonst kunde han i 

mästerliga drag tolka den bestående verkligheten efter marxismens regler. Kanske just denna 

överlägsna klarhet kom Flyg … att genomskåda det ohållbara i den gammalmarxistiska 

ståndpunkten. Flyg har utvecklat sig till en alltmer modern representant för arbetarrörelsen och 

dess idéer. Och när Kilbom stod där beredd att svika, var det Flyg som samlade stridskrafterna 

kring fanorna. Det Flygsocialistiska partiet har ännu långt kvar till den nya socialistiska insikt som 

bäres upp av tidens nynationalism. Partiet är ännu i mångt och mycket kvar i gamla idéer från ett 

                                                 
47 Blomqvist, Håkan, Gåtan Nils Flyg och nazismen, Carlsson, Stockholm, 1999 s.203–204 
48 Ibid s.216 
49 Ibid s.183 
50 Ibid s.222 
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sekel som gått. Men Flygs uttalande vittnar om en självständig syn och en socialistisk övertygelse 

som pekar framåt”51 

Meningsmotståndare anklagade ofta Socialistiska Partiet och Nils Flyg för att stödja den tyska 

sidan och i den politiska debatten togs chansen att utmåla Socialistiska partiet som nazivänliga.52 

1940 var Socialistiska Partiet ett nationalsocialistiskt parti och genomgick sitt sämsta valresultat 

ditintills och erhöll endast 18.384 röster.53 En missräkning som inom partiet berodde på 

naziststämpeln och deras ställning i Finlandsfrågan. Arbetarna hade istället med 53 procent av 

rösterna valt Per Albin Hansson och Socialdemokratin för att upprätthålla ”status quo” enligt 

Socialistiska Partiet och Nils Flyg som ändå höll hoppet uppe om en revolutionär kamp inom 

arbetarleden.54 

 

Ideologi och värdegrund 

Heléne Lööw skriver att den svenska nationalsocialismens idéer och rötter fått ett litet 

utrymme inom den svenska forskningen. Lööw själv har valt att undersöka tre delar av ideologin,  

antisemitismen/rasideologin, antimarxismen och antidemokratin. Tre åskådningar som hon 

menar är centrala för nationalsocialismen.55 Antisemitismen och de rasbiologiska 

föreställningarna har alltid varit fundamentet i ideologin enligt Lööw.56 Denna utgångspunkt är 

dock problematisk anser forskaren Roger Griffin och antyder att nationalsocialismen inte är 

någon egentlig ideologi utan snarare en antirörelse där man fokuserar på vilka rörelsen var emot 

istället för vad den faktiskt stod för.57 Enligt den israeliske historikern Zeev Sternhell var den 

nationalsocialistiska ideologin främst antisemitisk och kampen mot andra raser, i synnerhet den 

judiska stod betydligt högre upp på agendan än exempelvis den antikommunistiska kampen. 

Marxister kunde övervändas till nationalsocialism och samarbeten med kommunister var möjliga. 

Något som inte alls gällde för judarna.58 

När Stanley Payne försöker definiera fascismen nämner han att många teoretiker när de 

refererar till fascism egentligen menar nationalsocialism. Han beskriver också det omfattande 

material som finns angående nationalsocialismen och det stora intresset för ideologin. Där finns 

                                                 
51 Ibid s.244–245 
52 Ibid s.246 
53 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.37 
54 Blomqvist, Håkan, Gåtan Nils Flyg och nazismen, Carlsson, Stockholm, 1999 s.291–292 
55 Lööw, Heléne, Hakkorset och Wasakärven: en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1990 s.211 
56 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.293 
57 Griffin, Roger, The nature of fascism, St. Martin´s Press, New York, N.Y., 1991 s.5 
58 Sternhell, Zeev, The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution, Princeton Univ. Press, Princeton, 1994 s.5 
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dock ett problem, ju mer material som presenteras desto svårare har det blivit att genomföra 

vetenskaplig forskning kring området. I synnerhet i Tyskland där mycket av studierna inte har 

gjorts utav empiriska forskare utan istället av ideologer, främst marxister, som inte varit 

intresserade av verifierbara data utan snarare ute efter att etikettmärka nationalsocialismen för 

egen politisk vinning.59 

Nysvenska Nationalsocialistiska Partiet 

Den sammanslagning som skedde 1930 mellan Lindholms och Furugårds parti fick namnet 

Nysvenska Nationalsocialistiska Partiet och leddes av Birger Furugård. I deras partiprogram 

tryckta den 1 november samma år går att utlösa följande: 

”Höger- och vänsterpartiernas ledare arbetar alla för bibehållandet av det nu rådande 

parlamentariska systemet … räddningen kan icke komma ur en kraftlös klass av partipolitik, endast 

av den nya världsåskådningen.”60 

Den rådande parlamentarismen och den borgerliga demokratin var nya företeelser i Sverige 

och de nationalsocialistiska rörelserna förespråkade ett diktatoriskt ledarskap som alternativt 

styrelsesätt. I likhet med de kommunistiska rörelserna som även de var emot rådande system och 

arbetade för proletariatets diktatur.61 

I de politiska punkter som återfanns i programmet fanns bland andra ställningstaganden för 

statlig kontroll över näringslivet. Vikten av en social folkgemenskap, med obligatorisk 

pensionering, moderskapsförsäkring samt sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. I programmet fanns 

även en önskan om svenskt rasskydd, satsningar på vetenskaplig forskning kring rasen och 

införandet av raskunskap i skolorna.62 

Partiet själva definierar sin ideologi gentemot övriga enligt följande: 

”Borgerlig åskådning är icke nationalism och marxistisk lära är icke socialism. Båda äro den 

krassaste formen av materialism och den mest extrema individualism … den rätta socialismen 

förverkligas i nationalsocialismen.”63 

                                                 
59 Payne, Stanley G., Fascism: comparison and definition, Univ. of Wis. P., Madison, Wis., 1980 s.51 
60 Nysvenska Nationalsocialistiska Partiets program, 1930 
61 Kennerström, Bernt, Mellan två internationaler: Socialistiska partiet 1929-37, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, Diss. Stockholm : 

Univ., 1975,Lund, 1974 s.9 
62 Nysvenska Nationalsocialistiska Partiets program, 1930 
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Partiet splittrades, som tidigare visats efter vissa ideologiska konflikter och kvar blev Furugård 

med Svenska Nationalsocialistiska Partiet. I deras stadgar från 1936 finns dock liknande punkter, 

exempelvis en önskan om ett återupprättande av Jord- och skogsbruket. Ett målmedvetet 

arbetande för att åstadkomma social rättvisa och svenskt rasskydd för att bevara den nordiska 

rasen. 

Partiets arbete skulle bestå av värvningskampanjer, politisk utbildning i lokala 

partiorganisationer samt genom målmedveten propaganda.64 

Nationalsocialistiska Arbetarepartiet 

Vilka ideologiska konflikter som orsakade splittringen mellan Lindholm och Furugård är 

oklart även om Lööw angav Lindholms allt mer vänstersocialistiska hållning och minskat stöd 

från partiets Göteborgsgrupp som en anledning.65 I Nationalsocialistiska Arbetarepartiets 

program från 1936 återfinns bland andra följande punkter utan inbördes ordning: 

 

1. Allmännytta före egennytta 

2. Avskaffande av partipolitiken 

3. Stängda gränser för invandrare av för nationen skadliga folkelement 

4. Särskilda åtgärder för vissa slag av ärftliga gener 

5. Behövs förstatligande av privat ägande66 

 

Socialistiska Partiet 

Det socialistiska partiets ideologi har sin grund i arbetarrörelsens revolutionära skikt. 

Förespråkandet av ett socialistiskt samhälle och proletariatets diktatur var centrala idéströmningar 

inom partiet, som bottnade i den marxistiska läran. Det största hotet mot den proletära 

revolutionen var Socialdemokratin som också betecknades utav kommunisterna som 

socialfascister.67 

Partiet ingick i en internationell rörelse som kallades Internationella arbetsgemenskapen 

tillsammans med fyra andra partier. Rörelsen bestod av Sozialistiche Arbeiterpartei från Tyskland, 

                                                 
64 Svenska Nationalsocialistiska Partiets partistadgar, 1936 
65 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.16 
66 Nationalsocialistiska Arbetarepartiets program, 1936 
67 Kennerström, Bernt, Mellan två internationaler: Socialistiska partiet 1929-37, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, Diss. Stockholm : 

Univ., 1975,Lund, 1974 s.9 
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Independent Labour Party från England, Det Norske Arbeiderparti och två vänstersocialistiska 

partier från Holland respektive Polen. Denna grupp gav efter Hitlers maktövertagande 1933 

skulden till just Socialdemokratin vars samarbete med småborgerligheten banat väg för 

nazismen.68 

Partiet genomförde officiellt sitt namnbyte 1934 och blev då Socialistiska Partiet med 

undernamnet Arbetarnas och Jordfolkets förbund.69 

1936 utgav partiet en kort redogörelse för sin egna historia av Uno Modin. Där beskriver han 

partiets namnbyte och borttagandet av ordet kommunisterna ur partinamnet som ett strategiskt 

val. Dels riskerade partiet att blandas ihop med den andra kommunistiska falangen men han 

ansåg även att kominterns ultravänsterpolitik hade gett kommunismen ett dåligt rykte bland 

arbetarna. Modin betonade dock att namnbytet inte förändrade partiets ideologiska övertygelse: 

”Socialistiska Partiet – arbetarnas och jordfolkets förbund – är en del av den internationella 

revolutionära rörelsen, vars mål är att genom det arbetande folkets revolutionära massaktioner 

störta det kapitalistiska samhället, upprätta proletariatets diktatur och uppbygga det socialistiska 

samhällssystemet”70 

Som tidigare beskrivits var det inte förrän 1940 partiet intog en öppet nationalsocialistisk 

ställning, och valet 1940 blev också partiets dittils svagaste. De tyska krigsframgångarna hade 

vuxit och länderna i väst anpassade sig efter situationen. Enligt Blomqvist fanns det i Sverige tre 

huvudsakliga politiska läger, de mer aktiva antinazistiska som satte sitt hopp till brittisk seger, de 

neutrala som till varje pris ville undvika svensk inblandning i kriget och sedan fanns de aktiva 

tyskförespråkarna som räknade med att kriget var avgjort och imponerades av Tredje Rikets 

styrka gentemot den osäkra demokratin. Hit hörde alltså Nils Flygs Socialistiska Parti enligt 

Blomqvist.71 
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Som nationalsocialistiskt parti 

Vad hade då förändrats inom partiet? Var deras tidigare ideologi övergiven? 

Nils Flyg höll ett inledningstal på partiets kongress den 15–16 november 1941 där han 

försökte klargöra partiets ideologiska övertygelser och dåtida ställning inom den svenska 

politiken. Inledningsvis förklarar Flyg innebörden av att vara ett socialistiskt parti: 

”Hela vår propaganda under de svunna åren, såväl som socialdemokratiskt vänsterparti som senare 

såsom kommunistiskt parti och allra senast såsom socialistiskt parti som vakthållare kring 

socialismens sanna och levande idé har under alla dessa olika skeden baserats på en socialistisk 

värdering och analys av rådande läge”72 

Partiet skulle fortsätta strida för den socialism som alltid hade varit drivande inom partiet. Flyg 

förutspådde även den borgerliga demokratins slut och som ett avslutat kapitel i mänsklighetens 

historia. Han anklagade socialdemokratin för att till varje pris vilja behålla status quo och för att 

vara den egentliga konservativa fascismen Flygs parti ofta anklagats för att vara.73 

Vidare talade Flyg om tre kamper partiet drev. 

Kampen mot storfinansen 

”Vad är storfinansen, kamrater, för oss som ett socialistiskt parti? Har det funnits en motståndare, 

en fiende som arbetarrörelsen internationellt har varit mer medveten om än just storfinansen? Nej! 

Har det någonsin funnits något problem som varit klarare än detta, att i storfinansen med dess 

dolda krafter och dess spel bakom de politiska kulisserna har arbetarrörelsen sin farligaste fiende, 

utan vilkens förintande arbetets folks frigörelse är omöjligt?”74 

Flyg manade till fortsatt kamp mot det som varit partiets ständige fiende, storfinansen. 

Kampen mot storfinansen drevs enligt Flyg av Tredje Riket och även om han menade att den 

tyska sidan var av annan karaktär än Socialistiska Partiet fick inte det påverka partiets ställning 

gentemot kapitalismen, så som var fallet för socialdemokratin75: 

”Detta var en av orsakerna till att vi bröt, att vi intog vår självständiga position – medvetande om 

att socialdemokratin skulle leda svensk arbetarrörelse in i storfinansens garn, in i det kapitalistiska 
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nät som storfinansen har spunnit. Med andra ord vi bröt på grund av att vi ville massornas 

revolutionära och oförsonliga strid mot den farliga kraften bakom begreppet kapitalism”76 

Kampen mot socialdemokratin 

Kongressens andra huvudpunkt för partiet var kampen emot socialdemokratin. Nils Flyg 

menade att socialdemokratin hade brutit mot sina ideal och övergett det som partiet sade sig 

kämpat för. Han uppmuntrade därför till strid och slutgiltig likvidering av partiet: 

”Ni är oroliga och ni frågar, var ni har era fiender och hur vi skall mobilisera partiet mot fienden. 

Då säger jag: hänsynslösare strid mot socialdemokratin än någonsin tillförne, slutgiltigt likviderande av all 

tanke på kamratskap med dessa element … så är det rätt att 1941 i det nya storkrigets tredje år 

med glädje hälsa att det socialdemokratiska partiet förintas och slås sönder”77 

Flyg betonade dock att det var socialdemokratins ledning som var fienden och inte 

majoriteten av dess väljargrupp – arbetarna: 

”Jag har därmed inte dömt de kollektivanslutna arbetarna ute på arbetsplatserna, som kanske gärna 

skulle låta bli att betala sin kollektivt bestämda partiavgift, jag har därmed  inte dömt Sveriges 

arbetare, som till sin huvuddel fylka sig kring detta parti varje valår – på grund av att det blivit en 

tradition”78  

Kampen mot komintern 

Partiets tredje huvudpunkt bestod av en kamp emot komintern och stalinismen. Flyg mindes 

med stolthet när partiet i sina ungdomsår anslutit sig till komintern och hur han 1921 åkt till 

Ryssland och beskådat arbetare, villiga att bygga ett nytt land, men som senare svikits av 

ledningen: 

”Vi kom dit och såg fattigdom, såg bekymren, men vi såg också en grupp av människor, besjälade 

av viljan att bygga ett nytt land, början till en ny värld, vi såg prologen till massornas resning i 

världsmåttstock. Men när prologen var slutspelad ramlade dirigenten, och sedan stego krafter fram 

som av denna vackra upptakt gjorde ett drama, där den krassa egoismen och självändamålet blev 

det vitala”79 
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Partiets brytning med komintern 1929 var partiets svåraste stund menade Flyg. Att bryta med 

Stalin var enkelt, men att bryta med den ryska revolutionen gjordes med svårmod: 

”Vi bröt utan svårighet med Stalin, men vi bröt med blödande hjärta med den ryska revolutionen 

och bröt med sorg med komintern, denna tredje international, detta som vi trodde skulle bli 

världspartiet, vars fana skulle så småningom skapa ett samverkande förenat Europa, föra folken 

närmare varandra, likvidera gränserna och skapa en hushållning i förnuftets och i arbetets tecken 

… Brytningen med komintern innebar, att vi än en gång räddade partiets själ”80 

På samma sätt som socialdemokratin svikit sina socialistiska drag, hade Stalin och 

Sovjetunionen gjort detsamma. Därför kunde inte ett socialistiskt parti ställa sig neutrala i kriget 

mellan Tyskland och Sovjet, där de senare drog den socialistiska fanan i smutsen.81 

Nazismen enligt Flyg 

Nils Flyg talade även om sin syn på en eventuell seger för Tyskland i kriget och på hur den 

tyska nationalsocialismen kunnat överta makten: 

”Man vann de arbetslösa proletärerna och ungdomen, man vann hantverkare, småhandlare och 

bönder. Man vann alla de element, kamrater, som ni idag, om ni studera svensk politisk karta ser 

såsom frågetecknet för morgondagen”82 

Flyg deklarerade även att alla som var villiga att kämpa för partiets gemensamma mål skulle 

vara välkomna i leden: 

”Det har sagts här i vårt förslag till uttalande, att vi framför allt är ett arbetarnas och böndernas 

parti, men vi har också sagt ifrån och gör det även i vårt stadgeförslag som föreligger, att var och 

en som erkänner partiets syften, som ärligt erkänner partiets mål är välkommen i våra led. Vi 

betonar således att vi är ett socialistiskt parti, som vill ett socialistiskt Sverige, att vi är arbetarnas 

och det fattiga folkets intresse- och kampparti. Men vi sluter inte för framtiden dörren för andra 

oppositionella krafter, som vill erkänna partiets mål och partiets metoder för att nå detta mål”83 

Angående den tyska nationalsocialismen gör Flyg följande analys: 
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”Det enda felet var att massorna som genomförde den resningen inte leddes av ett socialistiskt 

parti i vår bemärkelse utan av en nationell rörelse, som huvudsakligen var nationell och ifråga om 

sitt socialistiska innehåll tänkte efter andra linjer och utgick från andra premisser än vi göra.” 84 

Principdeklaration 

I den tryckta appellen ingår slutligen partiets principdeklaration där följande mål fastslås: 

”Socialistiska partiets mål är alltså ett Socialistiskt Sverige … Socialistiska Partiet är därför 

motståndare till det borgerligt demokratiska partisystemet, vilket slår vakt kring privatkapitalismens 

och storfinansens regim samt förvaltar samhället i denna regims intresse. Partiet är alltså 

motståndare till de borgerliga partierna samt till dessa partiers kraftigaste hjälpare och ledare, det 

socialdemokratiska partiet.85 

Partiet såg sig som oförsonliga fiender till stalinismen och storfinansen men avvisade all form 

av kupptaktik. Sabotage, spionage och individuell terror skulle inte ingå i de socialistiska 

kampmetoderna, utan allt skulle ske inom ramen av de medborgerliga fri och rättigheter som 

fastställts i grundlagen. Däremot krävdes en likvideringen av den rådande parlamentarismen som 

måste ersättas med en ”fördjupad sann demokrati”. Partiet skulle fortsätta vara en 

kamporganisation för det arbetande folket – ”arbetarnas och jordfolkets förbund”.86 

Håkan Blomqvist skrev att Nils Flyg svikit sina ideal och bedragit sina forna partikamrater och 

att det var hans isolering och sönderfallande doktrin som blivit verklighetsfrånvänd. Han menar 

också att det är uppenbart att Flyg gått i motsatt riktning än den politik han sade sig stå för.87 

Blomqvist skriver att Flyg har varit beroende av tysk finansiering och vägrat svälja sin stolthet 

samt förändrat sin politiska bild till dåtidens verklighet och på så vis försummat sin egna vinning 

som vore möjlig inom den segerrika socialdemokratin.88 

Tysk Nationalsocialism - NSDAP 

Den tyska nationalsocialismen har givetvis påverkat svensk nationalsocialism på många olika 

vis. För denna studie är det relevant att studera om det finns ideologiska likheter mellan tyska och 

svenska nationalsocialister och därför behövs en kortare genomgång av Nationalsozialistische 
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Deutsche Arbeiterparteis (NSDAP) partiprogram och andra ideologiska ställningstaganden 

exempelvis Adolf Hitler eller partiet har gjort.  

Partiprogram 

I NSDAP:s partiprogram som proklamerades den 24 februari 1920 summeras i 25 punkter 

den nationalsocialistiska filosofin. Nedan följer ett urval av punkter som kännetecknar den 

ideologiska kärnan hos NSDAP.  

Punkt 1: Ett enat Stortyskland. 

Punkt 4: Endast de med tyskt blod kunde bli en del av folket, Judar kunde inte vara tyska. 

Punkt 6: Endast medborgare skulle ha möjlighet att inneha statliga tjänster. 

Punkt 8: Utvisning av icketyskar invandrade efter 2 augusti 1914. 

Punkt 10: Allmänhetens intressen måste gå före individens. 

Punkt 11: Borttagandet av arbetsfria inkomster, brytande av ränteslaveriet. 

Punkt 13: Förstatligandet av alla bolagiserade företag. 

Punkt 16: Skapandet av en välmående medelklass, överförande av stora varuhus i kommunal ägo, 

stor hänsyn till småföretagare vid leverans till stat, land och kommun. 

Punkt 18. Dödsstraff för dem som skadar allmänintresset, såsom folkförbrytare och ockrare. 

Punkt 24: Frihet för alla religiösa trosinriktningar, partiet förespråkar en positiv kristendom men 

binder sig inte till någon trosbekännelse. Den judisk-materialistiska anden ska bekämpas.89 

Ideologi 

Svårigheterna med att definiera den fascistiska ideologin har alltid funnits. Redan innan 

Mussolinis maktövertaganden började kommunisterna att applicera begreppet fascist på sina 

meningsmotståndare och i princip alla ickekommunistiska rörelser, sedan dess har fascist nästan 

mer varit ett skällsord än en ideologi.90 

Stanley Payne beskriver fascismen i tre typiska delar där en del är negationer, en del är dess 

ideologi och mål och den tredje delen visar hur den organiseras. Med negationer menar Payne 

exempelvis antiliberalismen, antikommunismen och till viss del även antikonservatism, medan 

ideologins huvudmål kan beskrivas genom önskan om en nationell och auktoritär stat. Införandet 

av en ny reglerad, nationell, ekonomisk struktur. Önskan om ett större rike, eller radikal 
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förändring i maktrelationerna mot andra nationer.91 Efter första världskrigets slut uppstod runt 

hundra patriotiska rörelser i Tyskland, där Nationalsocialisterna var de mest radikala. Några 

delade Nationalsocialisternas aspirationer men de allra flesta stod tydligt mer åt höger än 

Nazisterna.92 

Den svenske historikern Bengt Liljegren skriver i sin biografi om Adolf Hitler att Hitler och 

hans parti inte kan beskrivas som högerextrema. Trots sin alliation med det fascistiska Italien var 

Hitler besviken på Mussolinis samröre med reaktionära monarkister och kapitalister och för att 

han hade lämnat det revolutionära. Hitler avskydde dessutom den spanske diktatorn Franco och 

dennes liering med den reaktionära kyrkan. I slutet av sitt liv ångrade Hitler att han stöttat Franco 

i det spanska inbördeskriget istället för den röda sidan. Anledningen till stödet för Franco 

berodde på rädslan för att Spanien skulle bli satellitstat åt Sovjet. Liljegren sammanfattar det hela 

med att benämna Hitler som en radikal socialist vars planer var att införa det mer överlägsna 

ekonomiska systemet Sovjetunionen använde sig av, det vill säga planekonomi.93 

Enligt Liljegren brukar det i vänsterkretsar vara på modet att anklaga Hitler för att ha arbetat i 

kapitalismens tjänst. Partiet fick precis som andra partier ekonomiskt stöd av storfinansen, utan 

att företagsledarna för den delens skull delade partiets åsikter utan deras främsta mål var att tjäna 

pengar och få ett slut på det politiska kaoset som förhindrade detta. Hitler hotade dessutom ofta 

storföretagen med att förstatliga dem, hot som också förverkligades, exempelvis Volkswagen 

Werke och gruvkoncernen Hermann-Göring-Werke var två stora statliga industriföretag i Tredje 

Riket. Anledningen till att partiet var emot demokrati berodde även det på kapitalismen enligt 

Hitler. I västerländska demokratier kunde kapitalister köpa till sig röster vilket inte var till 

nationen och folkets bästa.94 Liljegren menade även att det tyska partiet var fyllt av ideologiska 

schismer. Exempelvis tillhörde Gregor Strasser och Joseph Goebbels partiets vänsterflygel och 

bortsett från rasismen och avstånd från internationalism skiljde sig deras idéer inte mycket ifrån 

kommunismen. De ville genomföra en radikal socialistisk politik där mäktiga landägares jord 

skulle delas ut till egendomslösa samt förstatliga storföretagen.95 

Idéer som Hitler principiellt delade och själv uttryckte han sig på följande vis i sitt första maj-

tal 1926: 

”Vi är socialister, vi är motståndare till dagens kapitalistiska ekonomiska system med dess 

exploatering av de ekonomiskt svaga, med dess orättvisa löner, med dess otillständiga värdering av 
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en människa utifrån rikedom och ägodelar istället för plikt och prestation, och vi är fast beslutna 

att förstöra detta system till varje pris.”96 

 

Liljegren betonar också att partiets enda seriösa motstånd främst kom ifrån de högre klasserna 

som likställde nationalsocialismen med kommunismen. Hitler själv ångrade att han inte attackerat 

den borgerliga högern lika hårt och menade att hans revolution varit misslyckad eftersom den 

gamla samhällseliten inte hade blivit utbytt emot en ny revolutionär elit.97 

 

Nationalsocialism efter 1945 – Nynazism 

Nationalsocialismen efter andra världskriget benämns ofta som Nynazism och att situationen 

för nationalsocialistiska partier ändrades 1945 behöver inte närmre belysas.  

Nordiska rikspartiet 

Nordiska rikspartiet bildades 1956 och var enligt Lööw ett klassiskt nationalsocialistiskt parti, 

men likväl ojämförligt med 1930-talets nationalsocialister.98 Partiet var en av de 

nationalsocialistiska rörelserna i efterkrigstiden som bevarat den rasideologiska kulturen hos 

undergroundrörelser in till nutiden enligt Lööw.99 Dess centrala ideologi baserades på en 

antisemitisk grund och partiet var det enda tydligt uttalade antisemitiska partiet i efterkrigstiden 

som själva beskrev sig som ”antijudiska” och ”rasistiska” i den mån oviljan att tillsätta 

invandrande judar på toppositioner i samhället var likställt med det.100 

I Nordiska rikspartiets partiprogram som utkom 1961 och sedan reviderades i en nyutgåva 

2005 går det att läsa; Vi Tror: 

”att alla raser och folk har samma rätt att försöka gestalta sitt liv i enlighet med sin biologiska och 

nationella särprägel” 

”att endast artmedvetna och rotfasta människor, med livserfarenhet och sunt förnuft i förening 

med karaktär och rättspatos är i besitnning av den helhetssyn, som är den viktigaste 

förutsättningen för all kulturell pånyttfödelse” 
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”att den urartade parlamentariska vänsterdemokratins rättsröta, partidiktatur, klasskamp och 

ansvarsfria majoritet måste ersättas med vår folkstats rättssäkerhet, medborgares frihet, 

folksamverkan samt ansvariga och handlingskraftiga ledare” 

”att vår socialism, som bygger på frivilligt samarbete mellan fria och likaberättigade medborgare, är 

naturlig för nordisk mentalitet” 

”att medborgarna bör samordnas i en harmonisk enhet för samverkande individer i fria 

korporationer, vilket innebär förverkligandet av folkligt självstyre i ett samhälle utan klasskamp”101 

Svenska Motståndsrörelsen 

Svenska Motståndsrörelsen bildades 1997 och är en öppet Nationalsocialistisk organisation 

som vill ena de nordiska länderna i en nationalsocialistisk stat.102  

Rörelsen släppte 2010 boken Nationalsocialismen: Den biologiska världsåskådningen där författaren 

Povl Riis Knudsen försöker redogöra för kärnan i nationalsocialismen, boken översattes utav 

Klas Lund, ledare för Svenska Motståndsrörelsen. 

Povl menar att nationalsocialismen inte enbart är en politisk ideologi utan en sann livsfilosofi 

som erbjuder lösningar på alla livets funderingar, till skillnad från vad religioner, uppbyggda på 

tro och marxismen, visserligen skapad vid ett skrivbord men ändå uppbyggd på tro kan göra.103 

Människorna i väst har blivit tanklösa zombies och har på grund av överflödig materialism 

föredragit nutidens lyx istället för bevarande av egen kultur och ras.104 För Nationalsocialismen 

finns det endast en sanning och det är naturens sanning. I naturen finns det ingen rättvisa i 

mänsklig mening, men människan är kapabel att skapa viss rättvisa i form av rättslig och social 

sådan. På så vis skapas den trygghet som är nödvändig i ett fungerande samhälle menar 

Knudsen.105 

Ett stort fokus ligger på rasmedvetenhet, men det finns även ett förtydligande vad det gäller 

folkgemenskap där människor med gemensam kultur, historia och biologisk bakgrund bör enas: 

”Lojaliteten inom gruppen måste vara ömsesidig. Det är inte bara medborgaren som måste vara 

lojal till samhället – det är även samhället som måste vara lojalt gentemot medborgaren. Lojalitet 

förutsätter därför rättvisa sociala villkor och ett ekonomiskt system där ingen blir exploaterad och 

där alla gör vad de kan för det gemensamma bästa för att underhålla den ordning som säkrar de 

                                                 
101 Nordiska rikspartiet kämpar för ...: partiprogram, [Ny, rev. uppl.], Nordiska rikspartiet, Borensberg, 2005 

102 http://www.nordfront.se/framtidens-styre.smr , redaktionen@nordfront.se 
103 Povl.H, Riss Knudsen, Nationalsocialismen: Den biologiska världsåskådningen, Nationellt motstånd förlag, Estland, 2010 s.8 
104 Ibid s.10 
105 Ibid s.11–12 

mailto:redaktionen@nordfront.se
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gemensamma värdena, garanterar dess medborgares liv och lycka och ger varje individ dess del av 

folkets eviga liv.”106 

Detta är enlig Riis Knudsen ett grundläggande socialistiskt synsätt som han definierar enligt 

följande: 

”Nationalism utan socialism är absurd – och tvärtom: socialism utan en klart definierad gemenskap 

saknar mening”107 

                                                 
106 Ibid s.24 
107 Ibid s.25 
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Slutsats 

Är Nationalsocialismen högerextrem? 

Nationalsocialismen före 1945 

Enligt nationalencyklopedin kännetecknas högerextremister av odemokratiska rörelser som 

kämpar för högerståndpunkter.108  

Lindholmarna, Furugårdarna och det Socialistiska partiet var alla odemokratiska och 

förespråkade ett totalitärt styre och avskaffande av den parlamentariska demokratin. I den 

meningen var partierna extrema, men särskilt många högerståndpunkter förespråkade partierna 

inte. Partiernas namn talar tydligt om att det är socialismen, som de har tolkat den, som har varit 

kärnan i ideologin och att det är arbetarna som är dess främsta målgrupp – Svenska 

Nationalsocialistiska Partiet, Nationalsocialistiska Arbetarepartiet och Socialistiska Partiet med 

underrubriken: Arbetarnas och Jordfolkets förbund. 

I Furugårds partiprogram från 1930 lyfts ståndpunkter som statlig kontroll över näringslivet, 

försäkringar för mödrar, arbetslösa och pensionärer, partiet tog även avstånd från det som inte 

ansågs vara socialistiskt, exempelvis individualism och materialism.109 

I Lindholmarnas program från 1936 förespråkade partiet allmännyttan före egennyttan  och 

förstatligande av privata företag. Åsikter som enligt Lindholm själv påminde om och 

överensstämmer med andra socialistiska partier, exempelvis Nils Flygs revolutionära Socialistiska 

Partiet.110 På Tanseys skala återfinns socialisterna till vänster111 och vänstern kännetecknas av ett 

antikapitalistiskt synsätt och att arbeta för massornas väl, dvs bönder och arbetare.112 Något som 

alla dessa partier alltså sade sig vilja, vilket snarare placerar partierna till vänster på skalan än åt 

höger. 

Utöver detta fanns det många punkter angående vetskapen om och bevarandet av den 

nordiska rasen, samt en aktiv antisemitism och rasism. Rasism och rasforskning är dock varken 

förenligt med politisk demokrati eller applicerbart på en höger/vänster-skala. Således är dessa 

åsikter att betrakta som extrema och odemokratiska men inte nödvändiga att belysa närmre för 

att ge ett svar på studiens frågeställning.  

                                                 
108 http://www.ne.se/högerextremism, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-02-19. 
109 Nysvenska Nationalsocialistiska Partiets program, 1930 
110 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.32 
111 Tansey, Stephen D., Politics: the basics, 3rd ed., Routledge, London, 2004 s.71 
112 Ibid s.73 

http://www.ne.se/högerextremism
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Angående Socialistiska partiet som ändå historiskt sett skiljer sig från övriga 

nationalsocialistiska partier med dess vänsterrevolutionära bakgrund kan liknande iakttagelser 

göras. Nils Flyg menade att partiet som nationalistiskt förde tre viktiga kamper, mot storfinansen, 

mot socialdemokratin och mot komintern. Kamperna mot socialdemokratin och komintern bör i 

första hand betraktas som ett arbete mot politiska motståndare och kan benämnas som det 

Stanley Payne menar är negationer och inte som en del av partiets ideologi. Medan den 

antikapitalistiska kampen mot storfinansen, var partiets huvudsakliga fråga och ideologiska kärna. 

En kamp partiet drev genom hela sin existens. Partimedlem Uno Modin beskrev 1936 

borttagandet av kommunisterna ur partinamnet som ett rent taktikdrag och menade att partiet 

fortfarande hyste drömmar om ett revolutionärt maktövertagande och störtandet av det 

kapitalistiska samhället och proletariatets diktatur.113 

Nils Flyg menade 1941 att partiet under hela sin historia varit socialismens sanna fanbärare 

och att det var socialdemokratin och Josef Stalin som svikit sina ideal. Han talade också tydligt 

om att socialismen och arbetarrörelsens största fiende alltid hade varit storfinansen.114  

Den fria marknaden och kapitalismen som ligger långt åt höger på Tanseys politiska skala var 

alltså det nationalsocialister i Sverige främst ville motarbeta och alla sade sig verka i arbetarnas 

och socialismens tjänst som normalt sett är vänster på samma skala.  

Är ideologin då vänsterpolitisk? 

Socialismen kännetecknas enligt Payne av en önskan om jämlikhet och rättvisa för alla samt 

motarbetande av orättvisa kapitalistiska system som kan motverka detta. Demokratiska socialister 

vill genom reformer och inom parlamentariska ramar genomföra sina visioner115, något som inte 

kan sägas gälla för de nationalsocialistiska partierna i denna studie som alla förespråkade 

diktatoriskt ledarskap, genom revolution. Demokratisk socialism skiljer sig alltså från 

nationalsocialism, dels på grund av sin syn på styrelseform men även då nationalsocialister vill 

begränsa den socialistiska välfärden till det som uppfattas vara den egna rasen, vilka staten bör 

bestå av. Det vill säga en rasistisk nationalism. 

Nationalismen som enligt Nationalencyklopedins Rune Johansson är ett tankesystem, vilket 

innebär att den egna nationens kulturella värden ska vara viktigare än andra kollektiva värden och 

förverkligandet av detta bör ske politiskt obundet. Nationalsocialister var och är dock inte 

politiskt obundna, men det går inte heller att placera in deras nationalistiska åsikter åt endera 

höger eller vänster utan nationalism går att återfinna i alla politiska läger. 

                                                 
113 Modin, Uno, Under socialismens fana: Några blad ur Socialistiska partiets historia, Partiförl., Stockholm, 1936 s.19–20 
114 Flyg, Nils, Vad vill socialistiska partiet?: apell till Sveriges folk, Folkets förlag, Stockholm, 1941 
115 Tansey, Stephen D., Politics: the basics, 4rd ed., Routledge, London s.97–99 
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Nationalsocialister kämpar alltså för en modererad form av socialism, men där nationalismen 

varken gör denna form till höger- eller vänsterpolitik. 

Skulle man däremot definiera vänsterextremism på samma vis som Nationalencyklopedin gör 

med högerextremism passar nationalsocialister bättre in där. Att partierna har varit odemokratiska 

och extrema är utrett men de ideologiska frågor som har bedrivits har som sagt varit mer åt 

vänster, i form av motståndet mot kapitalismen, önskan om kollektivisering och statligt ägda 

företag. Samt det revolutionära tillvägagångssättet. I den mån har alltså nationalsocialismen 

närmast varit vänsterextrem. Zeev Sternhell menade att kommunister kunde omvändas till 

nationalsocialismen116 vilket också bevisligen har skett, i Sverige genom Socialistiska Partiet. Det 

antyder att ideologierna inte är särskilt långt ifrån varandra och denna studie har visat att det som 

främst skiljer de åt är den rasistiska och nationalistiska synen hos nationalsocialister.  

Att som Håkan Blomqvist mena att tyska krigsframgångar föranledde ett ideologiskt skifte 

inom Socialistiska partiet är lätt att acceptera men varför skulle en idealist som Flyg överge sina 

principer vid en eventuell tysk seger i kriget? Vore Nils Flyg ärelysten skulle han sannolikt istället 

ha följt vissa av sina partikamrater över till de framgångsrika socialdemokraterna, något som 

Blomqvist också säger att han vägrade.117 Socialistiska Partiet hade minskat i storlek och betydelse 

men likväl var det ensam nationalsocialistisk representant i valet 1940 och idealet var fortfarande 

socialismen och ett aktivt motstånd till storfinansen och den borgerliga demokratin.118 

Nynazism efter 1945 

De moderna nynazistiska rörelserna är däremot mer svårtolkade. Nationalismen och även 

rasismen har den mest framträdande rollen medan den socialistiska delen hamnar lite i 

skymundan. Nordiska rikspartiet menar utöver sina rasbiologiska ståndpunkter att 

”vänsterdemokratin har urartat” och att deras socialism som snarare bygger på frihet än tvång är 

den sanna socialismen.119 

Den nordiska motståndsrörelsen säger sig erbjuda en helhetslösning till världens problem och 

funderingar och ser naturen som den enda sanningen. Fokuseringen på ras och kulturarv får stort 

utrymme. Definitionen av socialism sammanfattas ändå med att nationalismen är beroende utav 

den och utan definierade gränser saknar socialismen mening. Arbetet ska leda till social rättvisa 

och att undvika ekonomisk utsatthet för medborgarna inom nationen. 120 

                                                 
116 Sternhell, Zeev, The birth of fascist ideology: from cultural rebellion to political revolution, Princeton Univ. Press, Princeton, 1994 s.5 
117 Blomqvist, Håkan, Gåtan Nils Flyg och nazismen, Carlsson, Stockholm, s.384–385 
118 Flyg, Nils, Vad vill socialistiska partiet?: apell till Sveriges folk, Folkets förlag, Stockholm, 1941 s.23–24 
119 Nordiska rikspartiet kämpar för ...: partiprogram, [Ny, rev. uppl.], Nordiska rikspartiet, Borensberg, 2005 
120 Povl.H, Riss Knudsen, Nationalsocialismen: Den biologiska världsåskådningen, Nationellt motstånd förlag, Estland, 2010 s.24–25 
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Motståndsrörelsens nationalsocialism är alltså på många vis lik de föregående 

nationalsocialisterna där den globala socialismen ersätts utav och kräver en nationell definition. 

Precis det som Roger Griffin menar är det komplexa med nationalsocialismen och dess 

ideologi121, det är alltså fullt möjligt för nationalsocialister att existera i alla världens hörn. De är 

inte nödvändigtvis bundna till Tyskland och närliggande länder utan bundna till nationsgränser 

och kultur. 

Tysk nationalsocialism 

Den tyska nationalsocialismen skiljer sig inte nämnvärt från den svenska men är svår att 

förbise och det är den som många har som referenspunkt till ideologin hos de svenska rörelserna. 

I partiprogrammet från 1920 framgick det att den tyska identiten var viktig med en betoning att 

judar inte kunde bli tyska. Rent politiskt skulle medelklassen stärkas men individens intressen fick 

stå tillbaka för statens och statligt ägande skulle genomföras för bolagiserade företag.122 

Likt de svenska partierna syns här en definierad socialism för den egna nationen. Payne säger 

att ideologins huvudmål var att införa en ny reglerad och nationell ekonomisk struktur och att 

nationalsocialisterna var de mest radikala nationalisterna i landet.123 

Liljegren som kallar Hitler för en radikal socialist menar också att hans vision var ett 

planekonomiskt system likt det Sovjetunionen hade infört.124 

Den tyska nationalsocialismens ideologi kan alltså inte heller anses varit högerextrem enligt 

tidigare definitonsbild. 

Tanseys skaldefinitioner 

Enligt Stephen Tansey vill de extrema partierna förändra samhället radikalt, där 

vänsterextrema vill föra en antikapitalistisk kamp och de högerextrema en ultranationalistisk 

sådan.125 Nationalsocialismen passar in på båda dessa förhållningssätten vilket skulle kunna ses 

som motsägelsefullt. Det problematiska med Tanseys förklaring är att det inte finns någon tydlig 

förklaring till vad som menas med ultranationalism. De yttersta höger/vänster-radikalerna borde 

logiskt sett vara varandras motpoler och enligt nationalencyklopedins beskrivning är just 

förfäktande av högerståndpunkter med odemokratiska metoder det som gör att partier är 

högerextrema, där beskrivs även nationalismen till stor del som opolitisk. Vilket gör att radikala 

                                                 
121 Griffin, Roger, The nature of fascism, St. Martin´s Press, New York, N.Y., 1991 s.110 
122 Översatt document av NSDAP:s partiprogram, 1920 
123 Payne, Stanley G., Fascism: comparison and definition, Univ. of Wis. P., Madison, Wis., 1980 s.192 
124 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, Historiska media, Lund, 2008 s.297 
125 Tansey, Stephen D., Politics: the basics, 4rd ed., Routledge, London, s.73 
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partier som vill införa en helt fri marknad och kapitalism i dess yttersta form borde vara de som 

anses högerextrema.  

Stanley Payne menade att de högerextremistiska rörelserna inte ville återuprätta en diktatur 

eller ett nytt ledarskap utan istället återupprätta monarkin. Ideologin var dessutom rationell och 

grundad på en religiös grund och inriktade sig mot den traditionella samhällseliten. Dessutom var 

inte social revolution eller upptagandet av en partiarmé eftersträvat.126 Denna syn passar bättre in 

på Tanseys förklaring av vad som kännetecknar traditionella högerpartier, i och med stödet åt en 

traditionell samhällselit och monarkismen samt avståndstagandet från en social revolution.127  

Konsekvenser 

Användadet av ett så pass otydligt begrepp och likställandet mellan nationalsocialism och 

högerextremism bidrar delvis till en felaktig historieuppfattning och till utökad förvirring gällande 

ett politiskt laddat ämne. Modern vetenskaplig forskning, exempelvis Opuscula Historia 

Upsaliensis som betonar sin vetenskapliga noggrannhet menar att det finns olika dimensioner av 

högerextremism och att de kan förhålla sig till många olika politiska frågor med en blandning av 

höger, vänster eller mittenpolitiska åsikter vilket skulle skilja högerextremister ifrån varandra 

breoende på debatten. Ett vagt begrepp som ändå har valts att granskas, diskuteras och användas 

i titeln till sin skriftserie. Det vittnar om en omvänd syn på den högerextrema ideologin, det vill 

säga att ideologin bestämmer vad som är högerextremt och inte en befintlig höger/vänster-skala. 

Grundförutsättningen för att riktningsbestämma politiska partier måste vara att det finns 

någonting att förhålla sig till. Epitetet höger förlorar sin betydelse om partierna egentligen 

förespråkar vänster- eller mittenpolitiska åsikter och att då likställa exempelvis nationalsocialism 

med högerextremism kan inte annat än ses som en del utav en politisk agenda. 

Historiker som väljer att bortse från denna problematik bidrar till en ihopblandad enhet av 

högerextremism där ytterligheter som inte är förenliga med demokrati samlas. Den 

nationalsocialistiska ideologin kan inte benämnas som högerextrem i relation till Tanseys 

höger/vänster-skala men benämns likväl som sådan. Stanley Payne menar att tysk 

historieforskning har försvårats utav ovetenskapliga studier utförda i syfte att vinna politiska 

poäng.128 Den svenske historikern Liljegren drar samma slutsats i biografin om Adolf Hitler att 

många vänstersympatisörer gärna anklagar denne för att ha arbetat i kapitalismens tjänst medan 

                                                 
126 Lööw, Heléne, Hakkorset och Wasakärven: en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1990 s.8–

9 
127 Tansey, Stephen D., Politics: the basics, 3rd ed., Routledge, London, 2004 s.71–72 
128 Payne, Stanley G., Fascism: comparison and definition, Univ. of Wis. P., Madison, Wis., 1980 s.51 
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Liljegren menar att kommunismen faktiskt delade många likheter med den tyska 

nationalsocialismen.129 

Liknande erfarenheter har även jag kunnat skönja under mitt arbete. Ideologiskt har jag inte 

kunnat hitta någon forskning på nationalsocialism i Sverige och den forskning som har bedrivits 

på Socialistiska Partiet och dess övergång till nationalsocialismen har bedrivits av en revolutionär 

socialist och ändå har den fått passera som tillräcklig av exempelvis den framträdande forskaren 

på nationalsocialism, Heléne Lööw130.  

                                                 
129 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, Historiska media, Lund, 2008 s.298 
130 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979: pionjärerna, partierna, propagandan, Ordfront, Stockholm, 2004 s.43 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om Nationalsocialism är en högerextrem ideologi i 

relation till en ideologisk höger/vänster-skala. Genom att undersöka partiprogram, stadgar och 

ideologiska anföranden utav nationalsocialistiska partier före och efter andra världskriget och 

jämföra dessa med Stanley Paynes ideologiska höger/vänster-skala samt definitionsbegrepp av 

högerextremism, nationalism och socialism kunnat se att nationalsocialismen inte passar in i 

definitionen av högerextremism. Med stöd utav utländska studier på fascistiska ideologier har jag 

kunnat bekräfta mina slutsatser på ett i Sverige relativt outforskat område. 

 

Svenska partier som Nationalsocialistiska arbetarepartiet, Svenska Nationalsocialistiska partiet, 

Socialistiska partiet och nynazistiska organisationer som Nordiska rikspartiet och Nordiska 

motståndsrörelsens partiprogram och övertygelser har alla förespråkat typiskt vänsterorienterade 

åsikter som antikapitalism, kollektivisering och stöd åt bönder och arbetare. Alla partier har också 

sagt sig arbeta för nationell socialism. Där kollektivet bör arbeta för nationens bästa och där 

nationen bör bestå av rasen. Deras socialism är alltså konstruerad enbart för en viss grupp och i 

den meningen inte kompatibel med socialismens ideologiska grund. Däremot är denna 

definierade socialism inte någon högerpolitisk förändring då nationalismen är ett opolitiskt 

tankesystem. Alla partier har också varit revolutionära och antidemokratiska och därmed extrema. 

Däremot finner jag inget stöd för att kalla dessa högerextrema utan snarare det motsatta. 

 

Ideologiska forskare som Stanley Payne har menat att marxistiska forskare har förhindrat 

forskningen på detta område i Tyskland och liknande tendeser har jag i mitt arbete märkt av i 

Sverige. Dels på grund utav avsaknaden av ideologiska studier på nationalsocialism men även då 

viktiga delar av detta område skrivits av vänsterradikala forskare och ändå ansetts heltäckande.   
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