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Nationalsocialisterna i Sverige hade under 1930-talet sitt största och effektivaste medieorgan i tidningen Den 

Svenske Nationalsocialisten (DSN) och genom tidningen använde de sig av mediestrategier för att föra fram 

sina budskap till det svenska folket. I uppsatsen undersöker vi vad för sorts mediestrategier det handlade om 

och hur de svenska nationalsocialisterna arbetade för att bli hörda och skapa en opinionsbildning. Vi har 

analyserat 11 nummer från DSN med hjälp av retoriska begrepp i en kvalitativ innehållsanalys för att få 

svaret på de frågorna.  

 

Vi har i uppsatsen använt oss av Elizabeth Perses och Peter Goldings modeller över medieeffekter. Perse är 

medieforskare med en grund i uses and gratifications- området medan Golding är en professor i sociologi 

som skrivit flera böcker om politisk kommunikation och masskommunikation. Vårt material är hämtat i 

partiets egen tidskrift och huvudsakliga politiska organ:  

Den Svenske Nationalsocialisten – vilken vi analyserat för att på så sätt lyfta fram vilka mediestrategier som 

partiet använde sig av. För att ge en ytterligare inblick i hur partiet arbetade har vi även använt oss av 

protokoll, bilder, med mera, både från partiets arkiv på Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm och Arkiv 

Gävleborg. 

 

Nationalsocialisterna använde sig av en varierad retorik. Framförallt så var retoriken av känsloväckande 

karaktär, riktad till det svenska folket. De framhöll sig själva som medvetna om omvärlden, tydliga med sina 

mål och hänsynslösa mot sina fiender. Oftast fanns det ingen gråskala utan retoriken var ”svart eller vit”. De 

visade att de brydde sig om olika grupper i samhället och framställde sig inbjudande inför dessa. 

Nationalsocialisterna använde vissa begrepp flitigt återkommande i negativa sammanhang (till exempel 

”jude” och ”demokrati”). Retoriken skulle skapa långsiktiga effekter men framförallt kortsiktiga direkta 

effekter och omedelbara politiska förändringar i samhället vilka de också uppmuntrade det svenska folket att 

bidra till.   

 
 

 



 

Förord 

De svenska nazisterna... vilka var de och vad vet vi egentligen om dem? Det är nog inte ovanligt att svaret på 

den frågan kan vara något i stil med ”inte mycket, man har ju mest läst och hört om de tyska nazisterna”. Vi 

hoppas att denna uppsats kan ge ytterliggare inblick i hur de svenska nationalsocialisterna arbetade i Sverige,  

vad de gjorde för att få med sig andra, vilka deras mål var och vilka strategier de använde sig av i media för 

att påverka folket. Vår förhoppning är att man också ska kunna koppla till denna uppsats när man funderar 

kring och diskuterar dagens politik eller andra ämnen. 

 

Du kommer som läsare av denna uppsats få en inblick i den svenska nationalsocialistiska rörelsen under 30- 

och 40-talet. Hur rörelsen såg ut, vad den gjorde, vilka mål den hade och framförallt vilka mediestrategier 

den använde sig av. Vi har specialiserat oss på det Nationalsocialistiska Arbetarepartiet (NSAP) som kan ses 

som det största och mest aktiva inom rörelsen. Som läsare kommer du först få en övergripande inblick i 

tidsperioden och rörelsen i stort, därefter dyker vi in i det parti vi valt att inrikta oss på. Vi använder oss av 

två modeller om medieeffekter som teori och tillsammans med retoriska verktyg ska det hjälpa till att ge en 

bild av de mediestrategier som fanns hos partiet.  
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1. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna uppsats är att ge en bild av hur de svenska nationalsocialisterna arbetade och vad de 

gjorde för att få inflytande bland det svenska folket på politiska och sociala nivåer.  

Vi kommer i denna undersökning ta reda på, med hjälp av retoriska begrepp och effektteori - vilka 

mediestrategier som användes av de svenska nationalsocialisterna med ett fokus på Det Nationalsocialistiska 

Arbetarepartiet.  

 

Vi formulerar således vår frågeställning på följande vis:  

Vilka mediestrategier använde sig det Nationalsocialistiska Arbetarepartiet (NSAP) av under 30- och 

40-talet i Sverige?  

 

2. Teori 
Här genomför vi en presentation av Elizabeth Perses och Peter Goldings modeller över medieeffekter.  Perse 

är professor och medieforskare som har sin forskargrund i uses and gratifications- området medan Golding är 

professor i sociologi och skriver mycket om masskommunikation och politisk kommunikation. Dessa 

kommer från olika fält och olika forskartraditioner men har ändå liknande modeller för medieeffekter. Med 

tanke på att de är professorer och representerar så pass stora och kända utbildningsinstitutioner (University of 

Glasgow och University of Delaware) så har vi gjort antagandet att de representerar vedertagna teorier i 

forskarsamhället.
1
 I Perses Media effects and society diskuteras till en början medias förmåga att 

överhuvudtaget påverka. Vidare presenterar hon modeller och diskuterar hur media skulle kunna, via olika 

typer av kommunikation, påverka olika grupper i samhället på varierande vis och under olika tidsspann. I 

Mass media and social change diskuteras också massmediernas potential och förmåga att påverka samhället 

och olika sociala grupper.
2
 Vårt mål med användningen av dessa mediemodeller är inte att på något sätt 

bevisa vad nationalsocialisterna hade för effektpåverkan på samhället. Vårt mål är snarare att använda 

modellerna som hjälpmedel för att skapa förståelse för den retoriska analysens resultat, vad den kan betyda i 

ett bredare perspektiv och genom detta också skapa en grund för vidare forskning och samtal inom området.  

2.1 McQuail om medieeffekter 
Dennis McQuail, som är professor på Amsterdam School of Communication Research, skriver om att medias 

effekt på människor skiljer sig åt i olika historiska tidsperioder. Till exempel hade media en stor 
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genomslagskraft under de två världskrigen under första halvan av förra seklet, för att sedan minska under de 

tystare 50- och 60-talen, för att sedan få en stark genomslagskraft när freden återigen stördes.
3
 McQuail 

menar att människor blir mer påverkade av media i oroliga tider då den sociala stabiliteten är hotad av brott, 

krig, lågkonjunkturer eller ”moralpanik”. Att sådana händelser har ett samband med medias förmåga att 

påverka oss är något som vi bara kan spekulera i men vi får inte räkna bort att möjligheten finns att media är 

mer inflytelserikt under vissa perioder och omständigheter. Denna makt hos media skulle därmed kunna ha 

en genomslagskraft på hur vi ser på olika händelser i världen, till exempel hur vi såg på ”9/11” – en händelse 

som fick mycket uppmärksamhet i media och därefter också krigen som följde i Afghanistan och Irak. I tider 

av förändring och osäkerhet är det troligt att människor blir mer beroende av media som en källa för att få 

information och vägledning. Under oroliga tider finns det politiker, affärsmän och andra intressenter som 

jobbar hårt för att genom media få en genomslagskraft som når medborgarna och som kan kontrollera eller 

styra opinionen.
4
 Bland de teoretiker och teorier som McQuail hänvisar till har vi, som vi tidigare nämnt, valt 

ut två modeller över hur medieeffekter skapas. Anledningen till att vi valt just dessa två modeller är att de går 

att använda både på bred front såväl som på en specialiserad inriktning. Vi tycker även att de passar bra till 

vårt område då de är applicerbara på historiska, mediala och politiska områden vilket man skulle kunna säga 

är tre ord som beskriver vår kärna i uppsatsen.   

2.2 Perses modell över olika typer av medieeffekter  
I Elizabeth Perses modell kan vi se olika typer av medieeffekter, vad de har för karaktär, innehållsvariabler 

och publikvariabler. Hennes modell hjälper till att urskilja olika särdrag hos undersökningsobjekten. Den 

politiska kommunikationen skiljer sig drastiskt från den sociala undersökningen som är baserad på den 

sociala kommunikationen. Perses modell hjälper till att upptäcka dessa skillnader. Hon skiljer mellan direkta, 

villkorliga, växande/ökande och kognitiv-transaktionella effekter. 

 

Typ av effekt:  Direkt  

Karaktär:  Omedelbar, enhetlig, märkbar, kortsiktig, betoning på förändring.           

Innehållsvariabler: Utmärkande, uppväckande/känslosvall,  realism/verklighet.  

Publikvariabler: Ej relevant 

Exempel: Kampanjer som vill skapa direkta effekter inom det politiska livet. Vi tycker olika- kampanjen vill 

direkt skapa en opinionsbildning medan känslorna efter valet fortfarande är heta.
5
           

 

Typ av effekt: Villkorlig 

Karaktär: Individualiserad, för bevarande såväl som förändring, kognitiv, känslosam och beteendemässig, 

lång eller kortvarig.  

Innehållsvariabler: Ej relevant.  
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Publikvariabler: Samhällskategorier, sociala relationer, individbaserat, skillnader.  

Exempel: Politiska rättigheter för olika grupper i samhället.   

 

Typ av effekt: Växande/ökande 

Karaktär: Baserad på avslöjanden, kognitiv eller berörande, sällan beteendemässig, bestående effekter.  

Innehållsvariabler: Överensstämmande, genom olika mediekanaler, upprepande.  

Publikvariabler: Ej relevant.  

Exempel: På lång sikt skapa ett ”grönt tänkande” i samhället, eller som i miljöpolitiska kretsar kallas ”sinnets 

revolution”. Detta skapar i sig en ideologisk plattform för många år framåt.   

 

Typ av effekt: Kognitiv- transaktionell  

Karaktär: Omedelbar och kort period, baserad på engångs- exponerande/avslöjande, kognitiv och 

känslofylld; beteendemässiga effekter möjliga.  

Innehållsvariabler: Utmärkande för repliker och slutord.  

Publikvariabler: Översiktliga sammansättningar, sinnesstämningar, ambitioner.
6
  

Exempel: Generella nyhetsspalter om exempelvis kriminalitet eller dagens väder som är intressanta för 

läsaren för stunden men som glöms bort inom kort.   

 

Perse skriver; ”Even before television, political insiders were aware that candidates are more than  

the political party and policy that they represent. Candidates also have personal traits and evoke feelings 

from the eloctorate.”
 7
 Varje politiker är unik och har speciella egenskaper och förväntningar vilket gör att de 

också går att använda på olika sätt i partiets mediestrategier. Förutom politiker kan partiet även använda 

andra element och framföra dessa som unika för mottagarna. Ovanstående citat går även att koppla till 

retorikens begreppsapparat då det beskriver hur ett parti kan tillämpa ethos och pathos i opinionsbildandet.   

 

Vi kommer att använda oss av Perses modell i vår analys av materialet. Hennes modell är användbar när man 

analyserar nyheter som innehåller långsiktiga och långsiktiga mål och implementering av tankar och normer, 

såsom NSAPs tidning. I tredje avsnittet presenteras rörelsen ingående, samt vilka mål och ambitioner partiet 

hade. Ambitionerna och målen krävde effekter i samhället och därför anser vi att denna modell är lämplig i 

sammanhanget. Vi följer upp Perses modell nedan med Goldings för att ge ett ytterligare perspektiv på 

modellteorin.   

2.3 Goldings modell över medieeffekter 
Peter Golding uppfann ett verktyg som påminner lite om Perses och som kan komplettera hennes, för att 

navigera, se och förstå skillnader mellan olika typer av information i media – framförallt nyheter. Han delar 
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7
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in informationen i fyra kategorier – avsiktliga kortsiktiga (influerande), oavsiktlig kortsiktiga (omedvetet 

influerande),  avsiktliga långsiktiga (policy) och oavsiktligt långsiktiga (ideologi). Detta är ett verktyg för att 

förstå vilka effekter media skapar, samt varför de skapas. Det är därmed också mycket användbart att 

använda sig av för att förstå utvalda historiska perioder.      

 

Avsiktliga kortsiktiga: Propaganda, individuellt mottagande, medial kampanj, nyhetsinlärning, utformning 

och sättande av agenda.
8
  

Oavsiktliga kortsiktiga: Individuell reaktion, kollektiv reaktion,
9
 policyeffekter.  

Avsiktliga långsiktiga: Utvecklingsspridning, nyhetsspridning, spridning av förändringar, uppdelning av 

kunskap.  

Oavsiktliga långsiktiga: Social kontroll, socialisering, resulterar i tillställningar, definierar verkligheten och 

skapar mening.
10

   

 

Effekter: Institutionella, omflyttande, kulturella och sociala, social integration.
11 

 

Både Perses och Goldings modeller över effekter går att applicera på nyheter inom masskommunikation. De 

hjälper oss att förstå de retoriska begrepp som vi använt oss av i ett bredare sammanhang, till exempel om 

kommunikationen är riktad till en specifik grupp i samhället eller till flera grupper, eller om exempelvis en 

artikel vill skapa en direkt effekt (till exempel med hjälp av pathosargument).   

 

2.4 Metod 
Vi anser att det är övermodigt att applicera en enstaka modell på en hel tidskrift (som dessutom blivit utgiven 

under flera år). En sådan analys blir inte trovärdig då den innefattar så pass mycket (och fragmenterad) 

information. Vi har därför valt en mer kvalitativ linje som fokuserar på att i det specifika skapa mening och 

bildning istället för att i det övergripande skapa förvirring. 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av text. I medievetenskapliga sammanhang innefattar 

textbegreppet alla uttrycksformer – alltså även stillbilder, rörliga bilder, ljud och musik. Denna utgångspunkt 

kommer från den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure som menar att all kommunikation försiggår 

med tecken. I vår analys har vi förutom rubriker och brödtext i artiklar även analyserat bilder.
12

 Vi fokuserar 

vårt arbete framförallt på hur NS förmedlar sina politiska idéer och åsikter i ett massmedium – 
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papperstidningen.
13

  

 

Vi har i detta arbete utgångspunkten att varje verk (i detta fall varje tidningsnummer eller artikel) är unikt 

och ser därför också varje verk som en betydelsehelhet.  Denna utgångspunkt har sin bakgrund i den 

europeiska hermeneutiska traditionen. Vidare innebär detta att texter inte alltid är omedelbart tillgängliga 

eller entydiga. För att förstå vad vissa texter verkligen betyder eller för att ge en djupare förklaring av dess 

innehåll måste den tolkas.
14

 Vårt mål med användandet av denna metod är således att med ett kritiskt 

förhållningssätt granska vårt material. 

 

Varför är det då intressant att analysera de texter vi analyserat? Vi anser framförallt att texterna har ett 

innehållsmässigt stort värde. De kan hjälpa till att förklara hur de svenska nationalsocialisterna framställer 

sig själva och deras syn på omvärlden under en turbulent tidsperiod (1930-1940).  

 

Gaye Tuchman presenterar en kvalitativ metodpresentation om nyhetsstudier som hon kallar Condensing 

symbols (kondenserande symboler) – vilket är en typ av förkortning som gör det möjligt att avbilda helheten 

med hjälp av metaforer och speciella fraser, eller möjligen någon annan form av symbolisk utrustning. Hon 

för en diskussion om ”condensing symbols”, detta är något man kan se har betydelse för 

nationalsocialisternas mediestrategier i vår analys.
15

   

 

I analysen av artiklarna från NSAP använder vi retoriska begrepp, enligt nedan.  Anledningen till att vi valde 

just dessa är att vi fann dem mest användbara för att lyfta fram partiets mediestrategier. De retoriska 

begreppen tydliggör till exempel om det är fakta, känslor eller argument baserade på sändarens 

person/karaktär som används för att påverka mottagarna, i det här fallet läsarna.  

  

Janne Lindqvist sammanfattar vad retorik är i en enkel mening i sin bok Klassisk retorik för vår tid: ”konsten 

att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga.”
16

 Meningen i sig är användbar då den på flera 

sätt beskriver vad retorik är för något. ”Konst” i detta fall handlar om det filosofiska begreppet och alltså inte 

konst i form av målningar, skulpturer, litteratur och så vidare.  

 

Den grekiska term som Aristoteles ofta använder är techne (som ligger till grund för vårt ord ”teknik”) och 

betydde något i stil med ”hantverksmässigt-konstnärligt kunnande”. Retoriken sågs alltså som en sorts 

hantverksmässig skicklighet som har principer som kan studeras och läras ut. Det går att skriva mycket om 

detta men för att inte gräva för djupt vill vi poängtera en sista sak – retorik är inte ”konsten att övertyga” - 
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utan konsten att ”finna det som är bäst ägnat att övertyga.”
17

 

 

Begreppen vi använder är doxa, kairos, decorum, logos, pathos, ethos, metafor, antonomasi och  hyperbol. 

Nedan beskriver vi kortfattat begreppens innebörd:  

 

Doxa: De föreställningar publiken har och som de uppfattar som sanna och självklara. Trosföreställningar 

som inte får eller kan ifrågasättas vid en viss tidpunkt. Det kan även vara sånt som är så självklart att det inte 

behöver sägas. Doxan kan vara en utgångspunkt såväl som ett mål att förändra.
18

 

 

Kairos: Den specifika situationen som man befinner sig i är avgörande för hur man ska gå till väga för att 

övertyga. Kairos är ögonblicket eller situationen som kräver ett tal eller en text och som ger talaren möjlighet 

att i situationen skapa förändring. 

 

Decorum: Känslan för det passande – att anpassa sig till situationen, välja rätt ord och rätt argument för rätt 

tillfälle.
19

  

 

Logos: Rationella och förnuftsbaserade argument.
20

 

 

Pathos: Känslobaserade argument. Bygger på att väcka känslor hos publiken.
21

 

 

Ethos: Karaktärsbaserade argument. Argumentation som bygger på framställningen av sändarens egen 

karaktär och person.
22

  

 

Metafor: Baserad på likhet. Bygger på att man nämner något som liknar det man vill säga.
23

  

 

Antonomasi: Användningen av ett egennamn för att beteckna en egenskap som brukar förknippas med detta 

namn. Alltså en slags metafor som är baserad på egennamn.
24

 

 

Hyperbol: Överdrift – till exempel: ”Det regnar alltid på midsommar!”.
25
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2.5 Material, urval och avgränsning 
Vi har i vår analys använt oss av utvalda artiklar från Det Nationalsocialistiska Arbetarepartiets tidning: Den 

Svenske Nationalsocialisten (1933-1939); NSAP:s huvudorgan under den period tidningen gavs ut.  Vi har 

använt oss av 20 artiklar från 11 tidningsnummer från åren 1935-1938.  

 

Tidningarna är hämtade från Arkiv Gävleborg. Anledningen till detta beror framförallt på tillgängligheten 

och det faktum att arkivet hade tidningsexemplar från nästintill alla dess verksamma år. Vår motivering till 

att vi valt detta partis tidning är att det, enligt vår mening var det mest nationalsocialistiskt förankrade partiet 

i Sverige. Detta grundar vi på den fakta vi läst i Helene Lööws bok Nazismen i Sverige 1924-1979, samt den 

efterforskning vi själva gjort när vi jämfört de olika tidningarna i Arkiv Gävleborg. För att få ytterligare 

inblick i och uppfattning om partiets politiska strategier har vi sökt i deras arkiv på Kungliga biblioteket 

(KB) i Stockholm. Härifrån har vi använt oss av bland annat protokoll och pressmeddelanden.   

 

Artiklarna är utvalda utefter ledorden: demokrati, judendom, arbetare, Sovjet och marxism. Dessa ord var 

centrala i partiets partipolitik. Förutom Helene Lööws bok, har vi i själva analysen till största del använt oss 

av Janne Lindqvists bok Klassisk retorik för vår tid som ett verktyg i analysarbetet. Det vi kommit fram till i 

analysen har vi sedan applicerat på två effektteorier av Perse och Golding hämtade ur Dennis McQuails Mass 

communication theory. Vi har även använt oss av Michael Kellogs bok The Russian roots of Nazism: white 

émigrés and the making of National Socialism, 1917-1945 som en kunskapskälla för att förstå dåtidens 

betydelse för vissa begrepp.  

 

 

2.6 Tidigare forskning 
Helene Lööw har i böckerna Nazismen i Sverige 1924-1979 och Nazismen i Sverige 1980-1997 i ett 

historiskt perspektiv skildrat den svenska nationalsocialismen och beskrivit dess utveckling från rötterna till 

deras verksamhet i dagens Sverige. Hon skildrar sammanslutningar såväl som splittringar inom rörelsen, 

samt olika strategier för att utforma, utveckla och bevara rörelsen. Vi har använt oss av den förstnämnda 

vilken täcker den epok som vi fokuserat oss på. I nästa avsnitt av uppsatsen kommer vi att ge en historisk 

inblick i den tidsperiod vi valt att studera och vi har där använt oss av Lööws bok. Anledningen till att vi valt 

att utgå från hennes bok är att den idag betraktas som ett standardverk inom området.  

 

Saukkoriipi, Tommi och Teskeredzic, Sergej från Luleå tekniska universitet skriver i sin c-uppsats (i kursen 

Historia) Nationalsocialismen i Sverige 1924-1950 om den nationalsocialistiska rörelsen med en historisk 

inblick. Det som är mest intressant för oss i denna uppsats är det de skrivit om antisemitiska rötter i Sverige, 

något som inte ens Helene Lööw tar upp i sitt utförliga arbete. Detta är intressant eftersom antisemitismen 

utgör en stor del av innehållet i de nazistiska medierna.   



 

Fil.dr i tyska/lingvistik vid institutionen för språk & kultur på Södertörns högskola, Charlotta Brylla, håller i 

skrivande stund på med en avhandling som heter Nationalsocialistiska slagord på export? Om ett eventuellt 

tyskt inflytande på det svenska språket. Detta är i och för sig pågående forskning vilken i sin tur kan kopplas 

till Michael Kelloggs The Russian roots of Nazism: white émigrés and the making of National Socialism, 

1917-1945 som vi använt oss av i vår beskrivning av begrepp som nationalsocialisterna använder sig av. 

Båda verken är intressanta, inte minst med tanke på vårt retoriska perspektiv, som också grundar sig i språk- 

och litteraturvetenskapen. Ett annat intressant verk är Georg K:son Kjellbergs Den tyska propagandan i 

Sverige under krigsåren 1939-1945 där han skildrar den tyska propagandan i Sverige under de intensiva 

krigsåren.      

2.7 Beskrivning av nationalsocialismens begreppsapparat 
Michael Kellogg är en forskare från Cambridge som skriver om en intressant bakgrund till 

nationalsocialismen som en politisk rörelse i sin bok ”Russian roots of nazism”. Han menar att 

nationalsocialismen var en sammanslutning av tyska ”völkisch”-rörelsen och ryska högerextrema emigranter 

som fick lämna sitt land, det dåvarande ryska imperiet efter den sovjetiska statskuppen i oktober 1917. 

Kellogg menar att det fanns rysk högerpropaganda på flera håll, till och med bland klassiska författare som 

Dostojevskij som hyllar det ortodox-kristnas religiösa överlägsenhet och antisemitism. Kellogg menar att 

detta ligger bakom utvecklingen av den nationalsocialistiska ideologin och vad som sedan kom att kallas den 

”andliga och rasliga överlägsenheten” i den tyska och sedan europeiska nationalsocialismen. Han kopplar de 

”ryska emigre” som en starkt bidragande orsak till den politiska utvecklingen i Nazityskland med 

antisemitisk, antisocialistisk och antivästerländsk prägel. Framförallt så låg de bakom den kompromisslösa 

anti-boltjevismen - allt som hade med Sovjet att göra skulle krossas eller åtminstone kritiseras hårt. Detta 

påvisar Kellogg i sin undersökning men även genom hänvisningar till tidigare forskning i ämnet, till exempel 

från Henri Rollin och hans bok från 1939 där han beskriver att ”hitlerism” eller ”nationalsocialism” i själva 

verket inte var någonting annat än ”anti-sovjetisk kontra-revolution”. Kellogg utvecklar ganska utförligt 

Rollins påståenden i sin bok.
26

   

 

Walter Laquer skrev nästan 30 år senare i sin bok ”Russia and Germany: a Century of Conflict” att 

inflytandet från de ryska flyktingarna var starkt bidragande till nationalsocialismens grundande, hävdar 

Kellogg. Laquer menar även att detta är någonting som tidigare har ignorerats av den officiella forskningen. I 

boken presenterar han alla deltagande flyktingar från det ryska imperiet  med rysk, ukrainsk, lettisk och 

andra bakgrunder och att många av dessa hade ledande positioner i det nazistiska partiet och skapar på det 

sättet en bild av att det var en stor ”anti-kommunistisk” revansch som låg bakom stora delar av den 

nationalsocialistiska ideologin. Detta förklarar i sin tur en viss inställning till vissa politiska och etniska 

rörelser bland nazisterna och i deras propaganda och skapar en egen syn på olika politiska och sociala 
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begrepp.
27

     

 

Många begrepp som används idag användes också under 30 och 40-talet, dock kan sättet begreppen 

användes på, samt deras mening skilja sig åt en aning. Vi vill därför ge en mer ingående förklaring av vad 

vissa begrepp betydde i den historiska kontext vi behandlar. De begrepp som vi kommer att förklara mer 

ingående är demokrati, judendom, marxism/kommunism, socialism och arbetarrörelsen.     

 

Demokrati – på 30-talet var detta ett starkt vänsterpräglat ord som till stor del användes av marxister. Detta 

innebar att rörelser som var starka motståndare till marxisterna också motsatte sig demokratibegreppet som 

då alltså framförallt handlade om sättet marxisterna använde begreppet på.   

 

Judendom – med detta begrepp hänvisar nationalsocialisterna inte bara till etnicitet, nation och religion utan 

mer omfattande om grupperingar som påverkar de finansiella, politiska och sociala strömningarna runt om i 

världen och inte minst i Sverige.  

 

Marxism/kommunism – för nationalsocialisterna var marxism inte enbart en politisk rörelse eller ideologi. 

Det sågs också som en politisk täckmantel för de grupperingar som nationalsocialisterna kallade judar.   

 

Socialism – sågs som ett populärt begrepp i tiden som nationalsocialisterna lyckades skapa en ny innebörd 

för, med tanke på att det fanns starka marxistiska inflytanden bakom begreppet i dess grundform. 

Nationalsocialisterna hade en uppfattning som skiljde sig mot det som präglade socialismen rörande till 

exempel relationen arbetsgivare- arbetstagare, frågor rörande privategendom och statligt inflytande 

(monopol). Samtidigt som nationalsocialisterna positionerade sig som en arbetarrörelsen ser man tydligt att 

det fanns borgerliga falanger som försvarade just överklassens intressen och skapade i sin tur ett slags 

kompromiss mellan olika samhällsgrupper vilket bidrog till att statliga monpol skulle inte vara så omfattande 

som i ett samhälle förespråkade av vänster arbetarrörelsen där man skulle förenkla eller till och med helt 

avskaffa privat egendom och staten skulle representera folket.  

 

Arbetarrörelsen – avgränsades till en nationell nivå, till skillnad mot kommunisterna som såg arbetarklassen 

som ett internationellt begrepp och fenomen.  

 

 3. Bakgrund 

För att ge en inblick i området och förståelse för den historiska epoken har vi valt att göra en 

historiebeskrivning som är framförallt baserad på den svenska historikern Helene Lööws verk Nazismen i 

Sverige 1924-1979, och för att stödja och kontrollera hennes uppgifter har vi använt oss av andra källor, till 

exempel Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet av Karl N. Alvar Nilsson. Vid 
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historiebeskrivningens slut har vi även skapat en översiktsbild av de politiskt verksamma 

nationalsocialistiska partierna som var aktiva under denna period.  

 

30-talets nationalsocialistiska rörelser hade föregångare i antisemitiska organisationer som bildades i slutet 

på 1800-talet. I början av 1900-talet gjordes försök till grundandet av en antisemitisk dagstidning vilket blev 

verklighet 1919, då Barthold Lundén började ge ut tidningen Vidi i Göteborg. Tidningen profilerade sig med 

kampanjer mot judar och homosexuella och gavs ut fram till 1931. År 1923 bildade Lundén Svenska 

Antisemitiska Föreningen som även den var verksam till 1931. Många av föreningens medlemmar skulle 

senare bli verksamma på ledande poster i 30-talets nationalsocialistiska rörelser, som till stor del hade sin 

hemvist på Västkusten. 

 

1926 bildades Sveriges Fascistiska Kamporganisation. Det var i kretsen kring publicisten för den 

antisemitiska tidningen Nationen, Elof Eriksson, som organisationen bildades. Grundarna var av militär 

bakgrund – Konrad Hallgren (före detta krigsfrivillig), löjtnant Sven Hedengren (från en ansedd 

officersfamilj), samt furiren Sven Olov Lindholm. Den sistnämnda aktivisten kommer att bli en av de största 

ledarna i den svenska nazistiska rörelsen under 1930-talet. Organisationen gav också ut en tidning – 

Spöknippet. Hallgren tog till en början på sig rollen som partiets ledare och var bland annat nere i Tyskland 

hösten 1928 för att delta i ett så kallat ”mönstrings- och propagandamöte” anordnat av de tyska 

nationalsocialisterna (NSDAP). Efter mötet drog organisationen allt mer åt ett nationalsocialistiskt håll och 

1929 deltog bland andra Hallgren och Lindholm i partidagarna som NSDAP höll i Nürnberg. På hösten 

samma år hölls en kongress i Stockholm där Sveriges Fascistiska Kamporganisation bytte namn till Sveriges 

Nationalsocialistiska Folkparti. Detta var det första bland nationalsocialistiska och fascistiska partier i svensk 

historia som lyckades skapa en rikstäckande organisation.
28

 

 

Den andra nyckelfiguren som kommer att tillträda en ledande roll i den nazistiska rörelsen i Sverige under 

sin zenit är Birger Furugård som började sin karriär i en annan nazistisk rörelse; Svenska 

Nationalsocialsitiska frihetsförbundet som han upprättade tillsammans med sina bröder Gunnar och Sigurd år 

1924. Biger Furugård kom i kontakt med socialistiska idéer redan 1911 då han studerade vid Lund 

universitet och kom i kontakt med den kända professorn och socialisten Bengt Lindfors. Det nordiskt 

inspirerade tänkande fick Furugård av bland annat Chambarlain vilket slutligen fastställdes genom Birgers 

kontakt med den tysk-nordiska diktaren Dietrich Eckart år 1922 som var en nära vän till Adolf Hitler och 

presenterade ett alternativ av en socialism som inte bara bekämpar kapitalism utan även marxism. Förbundet 

i sin tur ombildades till Svenska Nationalsocialistiska Bonde- och Arbetarpartiet redan år 1926 då förbundet 

inte hade haft några verkliga framgångar och partiets namn tyder just på att man försökte att omfatta bredare 

samhällssegment genom att bilda en slags union mellan arbetare och bönder.
29
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3.1 Sammanslutning och brytning 

År 1930 bildades Nysvenska Nationalsocialistiska Partiet som ses som rörelsens första samlingsparti. Partiet 

var en sammanslagning av Birger Furugårds nationalsocialistiska parti, Lindholms 

Kamporganisation/Sveriges Nationalsocialistiska Folkparti, samt det nyligen bildade Nysvenska Förbundet. 

Partiets högkvarter förlades i Göteborg. I partiet blev Birger Furugård riksledare (partiledare) och Sven Olov 

Lindholm chefredaktör för partiets tidning Vår kamp. Redan från början fanns det ideologiska konflikter 

inom partiet som främst handlade om motsättningar mellan de fascistiskt inspirerade aktivisterna och de som 

hämtade den största delen av sin inspiration från nationalsocialismen. Detta ledde till flera avhopp inom 

partiet. Vid sidan av partiet fanns det andra sammanslutningar av nationalsocialister som dock aldrig 

lyckades uppnå något nämnvärt.
30

  

1931 bytte Nysvenska Nationalsocialistiska Partiet namn till Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) 

och samma år deltog de för första gången på allvar i det politiska livet när de ställde upp i 

stadsfullmäktigevalet i Stockholm. Partiet uppnådde dock minimala framgångar – endast 279 röster. Efter 

valet arbetade partiet flitigt med sin propaganda och försökte bygga upp en fungerande partiapparat, något 

som visade sig ge resultat då partiet 1932 hade över 50 lokalavdelningar och cirka 3000 medlemmar. Trots 

att partiet var antidemokratiskt bestämde det sig tidigt för att delta i de allmänna valen. 1932 ställde partiet 

upp i nio valkretsar och fick 15188 röster, vilket var 0,6 % av de avgivna rösterna. Partiet valde att lägga 

fokus på de områden där ett genombrott bedömdes som störst, i Värmland och Göteborgs och Bohus län och 

det var även här partiet uppnådde de bästa valresultaten – 5,7 procent av rösterna i Göteborg och 2,9 procent 

i Värmland.  

 

Allteftersom partiet växte blev också de inre motsättningarna större, framförallt mellan Furugård och 

Lindholm. Denna konflikt grundade sig framförallt i att den mer konservativa Göteborgsavdelningen ansåg 

att deras ideologi skilde sig för mycket mot Lindholms, som företrädde en mer socialistiskt inspirerad linje. 

Furugård som i viss mån var ekonomiskt beroende av Göteborgsavdelningen tog mer och mer deras sida i 

schismen. Det blev en klyfta av Furugårdare och Lindholmare som till stor del orsakades av att Furugård 

vägrade vidta administrativa och personella förändringar som Lindholm ansåg var helt nödvändiga för att 

partiet skulle kunna utvecklas. Konflikten nådde sin spets vid ett stormigt möte 1933 i partiets verkställande 

utskott (Stora Rådet) där Lindholm och hans anhängare uteslöts från partiet. Dagen efter bildade Lindholm 

och hans uteslutna anhängare således ett nytt parti – Nationalsocialistiska Arbetarepartiet. För att lättare 

skilja grupperingarna åt kallade man dem ”Furugårdare” och ”Lindholmare” i dagligt tal.
31

 Lindholm var 

snabb med att anklaga Furugård för korruption och ohederlighet i form av utnyttjande av partiet för egen 

ekonomisk vinning. Furugård gick direkt till motattack genom att offentliggöra partiprotokoll från Stora 

Rådet där det framgick att den Lindholmstrogne partikassören struntat i att visa vissa delar av partiets 
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intäkter samt att Lindholm tagit emot pengar från en före detta tysk nationalsocialist 1930 som numera 

motarbetade Hitler.  

 

Konflikterna fortsatte alltså minst sagt även efter brytningen och möjligen hade rörelsen blivit starkare i 

Sverige om ett större tålamod av kompromissande eller mindre fokus på konflikterna funnits. Lindholm 

talade ofta om Furugårds alkoholproblem, oförmåga att hantera ekonomi, till exempel skilja mellan partiets 

och hans egen ekonomi och att detta skulle leda till att partiet skulle sätta sig i ett ekonomiskt 

beroendeförhållande till Tyskland. Furugård själv utgav en bok 1935 – Sanningen om en ledare och dennes 

kamp för idén: Svensk Nationalsocialism 1925-1935. I boken beskriver han mycket ingående Lindholms 

”förräderi”. I grova drag kan man säga att de flesta stannade kvar i partiet förutom de lite yngre och aktivare 

partimedlemmarna som följde med Lindholm. Lindholmarna organiserade sig dock fort och i slutet av 1933 

hade de 85 lokalavdelningar i jämförelse med Furugårdarnas 67.
32

     

 

3.2 Andra nationalsocialistiska organisationer 

År 1933 blev de två stora nationalsocialistiska organisationerna tre då det Nationalsocialistiska Blocket 

(NSB) bildades med överste Martin Ekström i ledningen. NSB var kan man säga en tredje våg av nazistiska 

rörelser som bildades långt upp i norr nämligen i Umeå genom en sammanslagning under åren 1933 och 

1934 av Nationalsocialistiska samlingspartiets, Nationalsocialistiska förbundets och Svensk 

nationalsocialistisk samlings lokala avdelningarna kring advokaten Sven Hallström. Till skillnad från 

Nationalsocialsitiska Arbetarpartiet var Nationalsocialistiska Blocket ett parti för den svenska överklassen 

och borgerligheten vilket också framgår av de som drev partiet och i vilken omfattning de försökte att sprida 

sina budskap. Förutom ovannämnda advokaten Sven Hallström som dessutom jobbade som en notarie åt 

staten och innan NSB engagerade sig i Högerpartiet så kan man peka ut andra intressanta partimedlemmar 

som översten Martin Ekström som en representant för den svenska militären, samt Eric von Rosen som var 

en svensk greve, filosofie hedersdoktor, forskningsresande, filatelist och etnograf. Partibildande var 

dessutom ett initiativ från greve Archibald Douglas, häradshövding Gustaf Lindstedt och överste E. 

Grafström. Till skillnad mot de andra nationalsocialistiska organisationerna hade Blocket redan från början 

ett bra ekonomiskt utgångsläge då de hade stöd från flera rika och etablerade samhällsmedborgare, till 

exempel friherrinnan Fanny Williamowitz-Möllendorf och grevinnan Marianne Mörner. När till exempel 

NSAP hade bara en tidning som sin huvudorgan för att tilltala väljarna och arbetarna så har 

Nationalsocialistiska Blocket lyckats att organisera fyra tidningar i olika delar av landet genom sina 

borgerliga kontakter, de skapade och stödjade bland annat ”Landet Fritt” och ”Vår Kamp” med hjälp utav 

Gösta Fahlmark och K. Hallonsten i Göteborg, en tidning ”Vår Front” i Umeå samt en tidning vid beteckning 

”Nasisten” i Malmö med Johan Levin som redaktör. Blocket fick bland annat kommunfullmäktige platser i 
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Umeå efter valet 1935.
33

 

 

Förutom de tre stora partierna fanns det under början av 30-talet flera mindre grupper som framförallt 

företrädde en radikal revolutionär och våldsinriktad linje. Med våldsinriktad menas i detta fall planer på att 

till exempel skjuta högt uppsatta socialdemokratiska politiker, spränga Folkets Hus och kommunisternas 

högkvarter. Dessa grupper bestod ofta av före detta Lindholmare (till exempel i organisationen Sine 

Prohibitionimus) och före detta Furugårdare (som i Förbundet Det nya Sverige). Dessa grupper arbetade 

mycket med att infiltrera socialdemokratiska och kommunistiska organisationer
34

 samt hjälpa enskilda 

arbetare och mindre företagare, ofta kvinnor, i kampen mot arbetarorganisationernas terrorutövande som man 

kallade de vänster arbetarorganisationernas aktiviteter.   

 

3.3 Furugårdarna och Lindholmarna efter brytningen  

Furugårdarna hade efter brytningen med Lindholmarna starka konflikter inom partiet. 1933 avsatte 

partistaben Furugård som partiledare och bildade Stabspartiet som officiellt kallade sig Svenska 

Nationalsocialistiska Samlingspartiet (SNSP-staben). Det finns delade uppgifter om hur många av 

partimedlemmarna som följde staben respektive Furugård. Historikern Erik Wärenstam menar att Furugård 

lyckades isolera Göteborgsgruppen och samla en stor del av partiet runt sig. Svenska Nationalsocialistiska 

Samlingspartiet fick direkt problem och upplöstes varefter större delen av dess medlemmar gick med i 

Blocket. Furugård flyttade partihögkvarteret från Göteborg till Karlstad på grund av konflikterna. Furugård 

startade förhandlingar med nationalsocialisten Malte Welin som i utbyte mot att bli press- och ekonomichef i 

partiet bidrog med sin tidning Westsvenska Dagbladet, samarbetet blev dock kortvarigt då Furugård efter en 

tid ansåg Welin olämplig som samarbetspartner.
35

 Furugårdarna hade inte bara interna konflikter, de var även 

misstänkta av polisen för att ha lösdrivare och ”i övrigt illa kända eller samhällsvådliga personer” i sitt så 

kallade SA-hem på Döbelnsgatan i Stockholm. Polisen utförde en razzia och elva personer omhändertogs. 

De som greps var till största del studenter och arbetslösa som fick husrum och mat i utbyte mot arbete med 

propaganda och handräckningsuppgifter för partiet. Hemmet kallades sarkastiskt ”pensionat Furugård” av 

partiets motståndare.
36

 Trots razzian utfördes inga ytterligare polisiära åtgärder mot partiet men stämningen 

var knappast den bästa och det fanns en djup ilska hos Stockholms SA-män. Det pågick ständigt misstankar 

om att vissa inom partiet skott sig ekonomiskt på andras bekostnad, rykten som förknippats med partiet och 

hållit i sig fram till nutid. SA-männen i Stockholm var fattiga och ilskna och det hände att de utförde 

våldsdåd. Ett uppmärksammat fall är 1933 då en grupp SA-män trängde sig in på ett föredrag vid 
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Stockholms Högskola där en stark motståndare till nationalsocialismen höll ett föredrag över ämnet ”Den 

nordiska rasen”.
37

 SA-männen lyckades bryta sig in med våld, startade bråk och försökte stoppa föredraget. 

Efter ett tag kom polisen dit och grep flera SA-män.  Här hade ni kunnat se efter om det skrevs något i 

dagspressen om incidenten - om inte annat så för att få lite omväxling till Lööw. 

 

Trots att det fanns mycket konflikter inom partiet fick de också mycket uppmärksamhet och växte kraftigt 

under mitten av 30-talet och nådde då sin höjdpunkt. Det var framförallt sympatier från handels- och 

tjänstemän som gjorde att partiet växte. Partiet fick även utökade ekonomiska resurser av framförallt högre 

officerare som visade intresse för partiet. 1934 skedde dock en prestigeförlust för partiet efter ett attentat mot 

partiets underrättelsechef Gösta Wiklund. Kommunisterna utpekades som skyldiga och partiet fick mycket 

sympatier i den propaganda som efterlöpte. Det visade sig dock efter polisutredningen att allt var iscensatt av 

Wiklund själv i propagandasyfte. Detta blev ett bakslag och många lämnade partiet, bland annat för 

Lindholmarna. Trots att många lämnade partiet beräknades partiet ändå ha kvar cirka 8000 medlemmar, 

inräknat Nationalsocialistiska Ungdomsförbundet.
38

 Vid valen 1934 och 1935 till kommun- och 

stadsfullmäktige fick partiet 11400 röster och omkring 80 mandat. Av detta kan man tyda att de hade en 

kärna som inte blev skrämda av det som hänt. 1935 hade partiet 132 lokalavdelningar (med osäkerhet i brist 

på fakta om hur många som verkligen bedrev verksamhet) där propagandaverksamheten var koncentrerad till 

Stockholm, Värmland och Dalarna. 1935 bildade man en ny ungdomsorganisation – Vikingarna, som ersatte 

Nationalsocialistisk Ungdom. Det var framförallt läroverksungdomar som rekryterades till denna. Vid 

riksdagsmannavalet 1936 ställde Furugårdarna upp i tolv valkretsar i kartell med Nationalsocialsitiska 

Blocket där de gick under betäckningen Nationalsocialisterna.  

 

Kartellen fick 3025 röster, något som alltså tyder på att Furugårdarna tappat många väljare från tidigare val 

och Furugårdarna beslöt sig också för att lägga ner partiet efter valet. Ledningen uppmanade medlemmarna 

att gå med i Lindholms parti respektive Nordisk Ungdom (Lindholmarnas ungdomsorganisation). Detta kan 

man se som att Lindholmarna vann kampen mot Furugårdarna.
39

 Efter valet försvann även Blocket mer eller 

mindre från den politiska scenen. Det är dock svårt att svara på om det fortsatte att existera eller inte. I början 

av andra världskriget dök det upp igen och partiet hade tidningar som gavs ut till 1940.  Blocket hade som 

tidigare nämnts ett starkt ekonomiskt stöd men partiorganisationen fungerade inte riktigt, de hade till 

exempel inget tydligt och effektivt ledarskap.
40

 

 

Lindholmarna som bytte namn till Nationalsocialistiska Arbetarepartiet 1933 hade till en början ett stort 

uppbyggnadsarbete och en livlig aktivitet, till exempel höll man 546 möten bara första året. Fram till att 

Furugårdarna lade ner sitt parti bedrevs en stark kampanj gentemot dem där de bland annat kallades 
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”Groggpartiet” som byggde på den mytomspunna alkoholförtäringen i Furugårdarnas ledning. Man arbetade 

även aktivt med att infiltrera och försöka vinna över medlemmar från Furugårdarna och Blocket.
41

 1933 

bildades partiets ungdomsorganisation – Nordisk Ungdom (NU) som redan från början intog en kritisk 

hållning gentemot partiledningen som sedermera fanns kvar. I NU drevs de elitistiska tankarna till sin spets 

och partiledningen ville skapa ungdomar som var hårda, hänsynslösa och väldisciplinerade. 1934 bedöms 

partiet ha haft 5000 officiella medlemmar och 7000 hemliga. Liksom hos Furugårdarna växte även partiets 

interna konflikter och en intensiv jakt efter infiltratörer och sabotörer inom partiet bedrevs. 1934 deltog 

Lindholmarna för första gången i val, då i de kommunala. Partiet knöt starkt an till dåtidens stora frågor som 

handlade om arbetslösheten, mångsyssleriets avskaffande och krav på bättre arbetsmiljö. Frågor rörande den 

sociala välfärden var även speciellt viktiga för partiledningen. Vid denna tid hade partiets vänsterflygel stor 

inverkan på politiken och gav uttryck för en stark social radikalism riktad till arbetare och den lägre 

medelklassen.
42

  De politiska frågorna på dagordningen skiljde sig för det mesta inte så mycket mot till 

exempel Socialdemokraterna och kraven var inte heller så extrema och kunde likväl ha kommit från andra 

partier. Det som skiljde partiet från de demokratiska partierna var antisemitismen och antidemokratin. Partiet 

gick även på val med ”kampen mot den andliga terrorn” som ledord. Detta handlade framförallt om att gå till 

skydd och försvar av sunda religiösa värden och till angrepp mot frikyrkor, folkförnyelserörelser och så 

kallad ”snusklitteratur” som kunde leda till moraliskt förfall. Dessa frågor drevs framförallt på Västkusten 

där partiet också hade stöd av det schartauanska prästerskapet.  Vid valet 1934 ställde Lindholmarna upp på 

50 orter och fick 9502 röster, i jämförelse med Furugårdarna och Blocket som tillsammans fick cirka 14000. 

I mitten av 30-talet hade partiet cirka 10000 medlemmar.  

 

Liksom mot Furugårdarna bedrev polisen även en razzia mot Lindholmarna. Partiet misstänktes för att bryta 

mot kårlagen (den enda lag inom vilken man kan förbjuda en organisation). Razzian genomfördes mot 

Lindholmarnas partiexpedition i Göteborg. Partiet frikändes av Göteborgs rådhusrätt. Det ses ha gett partiet 

en positiv effekt och användes inom propagandan för att väcka sympati hos folk då partiet kunde ses som ett 

offer för polisövergrepp. Lindholmarna växte även stadigt efter detta.
43

 Inför valet 1936 hårdsatsade partiet – 

detta skulle bli genombrottsåret. Partiet satsade kraftigt på propagandan inför valet och höll över 1000 

offentliga möten. De mest radikala frågorna som togs upp handlade om sterilisering av alla ”rasförsämrande 

element”, utvisning av främlingar och judarnas ställande under främlingslag. Man bedrev dock andra frågor 

hårt också såsom sänkandet av röståldern. Partiet ställde upp i 37 valkretsar och fick 17483 röster (av cirka 

2,9 miljoner angivna). En tredjedel av rösterna kom från landsbygden.
44

 Lindholmarnas starkaste fästen var 

Stockholm (4478), Göteborg (3380) och Göteborgs och Bohus län (894). Valresultatet sågs som ett 

misslyckande och det skedde efteråt en omorganisation där Lindholm uteslöt folk ur ledningen som 
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misstänktes begå en kupp. Han valde även att flytta högkvarteret från Göteborg till Stockholm 1937.
45

 

Verksamheten lades ner på ”utsiktslösa orter” i brist på motivation och arbetare sågs inte längre som en 

rekryteringskälla då arbetarrörelsens motoffensiv var för stark, samt att facken uteslöt nationalsocialister. De 

socialistiska drag som man tidigare haft tonades ner och man beslöt sig för att fokusera på att värva 

ungdomar och så kallade ”nationella”. Partiledningen blev även mer borgerligt inriktad. Den Svenske 

Nationalsocialisten blev ett viktigt kommunikationsmedel för partiet att nå ut med sina budskap och bilda 

opinion. Tidningen fick även stor uppmärksamhet 1937 då den anklagades för smädelse av statsminister Per 

Albin Hansson, justitieminister K.G. Westman med flera. Tidningen skrev om den så kallade 

”Unmannaffären”, vilket var en förskingringshistoria vid Stockholms förmyndarkammare och tidningen hade 

krav på att de ansvariga skulle ställas inför rätta. Den ansvarige utgivaren Erik Fahl fälldes och dömdes till 

två månaders fängelse. Detta var bara ett av många exempel på hur partiet använde förskingrings- och 

korruptionsskandaler i sin propaganda för att få väljare. Det man ville påvisa var det demokratiska systemets 

brister som ledde till korruption.  

 

Inför kommunalvalen 1938 satsade Lindholmarna kraftigt på att framförallt värva över väljare från det 

extremt nationalistiska Sveriges Nationella Förbund. Man trodde inte längre på något större genombrott utan 

försökte hålla kampandan vid liv samtidigt som man gjorde allt för att rekrytera nya medlemmar och krossa 

de rivaliserande grupperna. Man hade även som mål att behålla de röster man tidigare haft och om möjligt 

öka dem.
46

 De ledamöter man lyckades få in skulle fungera som demokratins ständiga kritiker. Tonvikten i 

propagandan lades allt mer på antisemitismen och rasideologin. Efter att Nazi-Tyskland annekterat Österrike 

blev de tyska nazisterna en belastning för Lindholmarna då de blev tvungna att inta en försvarsposition innan 

valet. Lindholmarna ställde upp på 71 orter och fick 12321 röster. Trots att det var fler än i tidigare val var 

valresultatet en besvikelse. Lindholm ville efter valet ändra partiets profilering.
47

 Lindholm ville ändra på allt 

som kunde uppfattas som tyskt och hoppades på att kunna dra nytta av den stundande lågkonjunkturen, under 

kommande åren ville han rekrytera medlemmar och funktionärer och göra en stor satsning på skolning och 

utbildning. Detta för att 1940 bedriva en stor politisk offensiv. Ett led i förändringarna var att man ändrade 

namn på partiet till Svensk Socialistisk Samling. Hakkorset och Hitlerhälsningen (”stor hälsning”) ersattes 

med Wasakärven och en så kallad ”liten hälsning”. Lindholm menade med detta inte att partiets idéer 

förändrades på något sätt, bara att taktiken för att nå framgång gjorde det.
48

 Många partimedlemmar blev 

missnöjda med detta, framförallt med att Lindholm övergav hakkorset. Dessa bröt sig ur partiet och bildade 

Solkorset som 1940 hade cirka 200 medlemmar – deras motivering var att de ville kämpa för idén under 

hakkorsets tecken och inte under några borgare som ville sälja sina idéer. Av polisen ansågs senare Solkorset 

bestå av de mest extrema och fanatiska nationalsocialisterna. Efter att Lindholmarna förändrat vissa 

symboler försökte man närma sig Sveriges Nationella Förbund och Socialistiska Partiet. Det blev aldrig 
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något samarbete men Lindholmarna öppnade dörren för en försoning, något som kan ha att göra med 1938 

års valresultat.
49

 

 

Lindholmarna drabbades av flera interna konflikter, bland annat ansåg Lindholm att Nordisk Ungdom 

distanserat sig för mycket från partiledningen och att de hade planera på en kupp för att få ut honom ur 

partiet. Detta ledde till att han själv tog över ordförandeposten i organisationen. Den tidigare ledaren Arne 

Clementsson som uteslutits bildade en egen organisation med samma namn. För att inte blanda ihop 

organisationerna bytte Lindholm namn på sin ungdomsorganisation till Wasa. Symbolfrågan var stor inom 

partiet och flera drog sig ur, till exempel hela Örebroavdelningen som gick ur och bildade Örebro Nationella 

Socialister. Det var även många inom partiet som störde sig på Lindholms tysk-kritiska framhållning och 

lämnade partiet på grund av detta.
50

 I ett försök att lugna de kritiska skickade Lindholm ut ett brev till 

medlemmarna där det stod att förändringarna endast var taktiska och att NU och Solkorset var förrädare. 

Detta var ett försök att skapa stabilitet inom partiet.
51

  

3.4 Den nationalsocialistiska rörelsen under krigsåren (1939-45)  

När kriget bröt ut var Lindholmarna till en början försiktiga med sin antidemokratiska politik men efter 

någon månad var kritiken tillbaka och minst lika kraftig som tidigare. Många i partiet hamnade i 

beredskapstjänst och partiets interna verksamhet sköttes i mångt och mycket av kvinnor och pensionärer.
52

 

Precis som de flesta av partiets funktionärer var även Lindholm inkallad under större delen av 1940. Under 

denna period övertog fil. Dr Olof Örström redaktörskapet över partiets tidning Den Svenske Folksocialisten. 

Denne var även redaktör för tidningen Det Antisemitiska Kamporganet Hammaren som gavs ut av en radikalt 

antisemitisk falang inom partiet. Lindholmarna bestämde sig för att inte deltaga i valet 1940 av flera 

anledningar; en eventuell valframgång skulle vara temporär då den var beroende av de tyska militära 

framgångarna och inte av partiprogrammet och de mest aktiva funktionärerna var inkallade. Det var även en 

ekonomisk fråga då partiet inte hade resurserna att genomföra en valrörelse. Sveriges Nationella Förbund 

ställde inte heller upp i valet. Det enda av de nationalsocialistiska och nationella partierna som ställde upp i 

valet var Socialistiska Partiet som fick 18384 röster. I december började partimedlemmarna och 

funktionärerna återvända och partiverksamheten ökade således igen präglad av en stark kampstämning. 

Återigen dök en intern konflikt upp då vissa i partiet bad Lindholm att avsätta de ”intellektuella” i partiets 

ledning eftersom de inte ansågs ha den rätta kampandan. Något som Lindholm inte gick med på. Det går 

alltså att se att en intern maktkamp mellan höger- och vänsterflyglar fortlöpte.
53

  

 

I början av 40-talet gick myndigheterna till hårdare angrepp mot Lindholmarna och man konfiskerade till 

exempel ett nummer av Den Svenske Folksocialisten utan rättegång då den innehåll en artikel med rubriken 

                                                      
49

 Lööw, s.33 

50
 Lööw, s.34 

51
 Lööw, s.35 

52
 Lööw, s.36 

53
 Lööw, s.37 



”Vänd vapnen mot öst”, något som kunde missförstås av främmande makt. Efter att Finland och Tyskland 

börjat kriga mot Sovjetunionen blev kampen mot kommunismen partiets huvudfråga. Lindholm bad dock 

partimedlemmarna om att vara återhållsamma med artiklar om kriget och fokusera på att rensa ut 

bolsjevismen ur Sverige. Han motsatte sig dock inte ett frivilligt deltagande i kriget. När Tyskland 

ockuperade Danmark och Norge förvärrades Lindholmarnas situation och de blev satta under hårt tryck från 

myndigheter såväl som politiska motståndare. När det visade sig att partiet hade förgreningar med en tysk 

spionliga i Göteborg stämplades partiet i dagspressen som ett Quislingparti, något som tvingade Lindholm att 

inta en defensiv hållning.
54

 De kommande två åren präglades av begränsad verksamhet då många 

medlemmar och funktionärer fortfarande var inkallade. De interna stridigheterna fortsatte dock och vissa 

ifrågasatte Lindholm som ledare även om de flesta såg honom som självskriven. 1943 och 1944 utsattes 

Lindholmarna i allt högre grad av motstånd från framförallt kommunister men även andra såsom norska 

landsflyktingar. Det blev ofta kravaller vid deras offentliga möten och polisen var tvungen att bryta in och 

skingra folkmassor, ibland med dragna sablar.
55

 Till och med när nationalsocialisterna skulle från möten med 

tåg stormades tågen av antinazister. Det skapades aldrig någon sammanslagning mellan Lindholmarna, 

Sveriges Nationella Förbund och Socialistiska Partiet, förmodligen för att de två sistnämnda var rädda för att 

bli stämplade som nationalsocialistiska. De två sistnämnda hade dock ett samarbete sinsemellan. Vid valet 

1944 fick Lindholmarna 3702 röster i elva valkretsar. Socialistiska Partiet fick 5276. Svenska Nationella 

Förbundet ställde bara upp i Stockholm och fick där 4552 röster. Den så kallade Nationella oppositionen fick 

totalt 13299 röster. Detta var ett stort bakslag för nationalsocialisterna och de sågs efteråt som definitivt 

uträknande som politisk kraft.
56

 Efter kriget rasade Lindholmarnas ekonomi samman samtidigt som 

motståndet mot dem var väldigt starkt. Partiet tappade snabbt sympatisörer och partimedlemmar. 1948 

genomförde polisen en razzia mot partiexpeditionen i Stockholm och mot ledande partifunktionärer, bland 

andra Sven Olov Lindholm med misstanken om att de mottagit ekonomiskt stöd från Nazi-Tyskland. Partiet 

hade svårt att ge ut tidningen Den Svenske och hålla ihop partiet samtidigt som de unga krävde förnyelse. 

1950 meddelades det att partiets verksamhet skulle upphöra. Det skulle dock fortsätta som förbund men utan 

att bedriva någon politisk propaganda och inga nya medlemmar skulle upptas.
57

 Den nationalsocialistiska 

andan levde dock vidare på olika sätt i olika mindre sammanslutningar för detta medlemmar, till exempel i 

Lindholmsrörelsen.
58

 Vid sidan av de utpräglat nationalsocialistiska partierna som här beskrivits bör även 

Socialistiska Partiet (1934-1944) nämnas som samtalade med och orienterade sig mot nationalsocialisterna. 

Partiet är ett exempel på hur oklara gränserna kunde vara mellan den extrema vänstern och 

nationalsocialismen.
59
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3.5 Överblick av nationalsocialistiska partier 

De olika nationalsocialistiska bildningarna såg ganska typiska ut för sin tid, då både arbetare och bönder, 

samt olika folkgrupper ville ha sina egna föreningar och sammanslutningar som skulle representera just 

”dem”, vilket i sin tur ledde till större sammanslutningar som till stor del berodde på att man ville ha större 

inflytande i det politiska livet. Ju större föreningar blir, ju mer makt står på spel inom dem och det var också 

detta som låg bakom den stora splittringen mellan Furugårdarna och Lindholmarna som inträffade 1933. Här 

nedan har vi skapat en överblick av de olika partiernas bildningar, sammanslutningar och splittringar.  

 

Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet (1924-1929) bytte namn till Nationalsocialistiska Bonde- och 

Arbetarföreningen (1929-1930)  

Sveriges Fascistiska Kamporganisation (1926-1929) bytte namn till Sveriges Nationalsocialistiska Folkparti 

(1929-1930)  

Nysvenska Nationalsocialistiska Partiet (1930) bytte namn till Nationalsocialistiska Partiet (1931-1936) 

Nationalsocialistiska Arbetarepartiet (1933-1938) bytte namn till 

Svensk Socialistisk Samling (1938-1950) 

Nationalsocialistiska Blocket (1933-1936, 1940) 

Svenska Nationalsocialistiska Samlingspartiet (1933)    

3.6 En ytterligare inblick i partiet 

Man kan spekulera kring nazisternas storlek i Sverige, att de aldrig har lyckats att komma in i riksdagen eller 

fått majoritet på varken kommunal eller regional nivå, men det råder ingen tvekan om att det ursprungliga 

och eniga Nationalsocialistiska Partiet i Sverige har gjort anspråk på att vara en rikstäckande organisation 

redan i början på 1930-talet. Detta framgår klart av deras promemoria från 1930 där man ser att deras 

partiledning består av människor från helt olika delar av Sverige. Detta kanske gjordes med flit för att just 

göra sken av att partiet hade ett rikstäckande anspråk men hursomhelst visar det ändå att sådana 

målsättningar fanns och att partiet hade anhängare inom flera regioner. Partiledningen bestod också av 

personer med olika yrken, detta var kanske också ett medvetet val för att visa på något slags nationell 

gemenskap, ty människor från olika delar av landet och av varierande bakgrund är inte bara medlemmar utan 

har även ledande positioner i partiet. 

 



Figur 1: Protokoll från år 1929, ”Nationalsocialistiska Arbetarepartiet”, Arkivmaterial från Kungliga biblioteket. 

Handskriftsenheten. 

 

Om man tittar på hur partiet fattade beslutet ser man att ledaren har mycket att säga till om (figur 2) och det 

är efter hans order saker och ting börjar hända inom organisationen. Partiet försvagades som det verkar efter 

att dåvarande partiledaren Birger Furugård anklagades för korruption och partiet började efterlysa ett starkt 

ledarskap i form av en ärlig och idealistisk partiledare. 

Figur 2: ”Riksledarens order”, ”Nationalsocialistiska Arbetarepartiet” år 1933, Arkivmaterial från Kungliga biblioteket. 

Handskriftsenheten. 

 

Om man vill diskutera de demokratiska aspekterna inom rörelsen är det intressant att se hur pass öppet 

partiet var och vilken interaktion med massmedierna det hade. Eftersom Nationalsocialistiska Arbetarepartiet 

långtifrån var det största partiet i Sverige i mitten på 1930-talet är det logiskt att det inte upptog mycket plats 

i de dåvarande största massmedierna som tidningar och radio. Men man kan konstatera att partiet meddelade 

medierna om stora händelser eller förändringar inom organisationen vilket framgår i nedanstående 

”Meddelande till TT”. 



 

Figur 3: ”Meddelande till TT”, ”Nationalsocialistiska Arbetarepartiet” år 1933, Arkivmaterial från Kungliga biblioteket. 

Handskriftsenheten. 

 

En annan viktig demokratifråga är den offentliga debatten. Var partiet så pass öppet och demokratiskt att det 

kunde hålla en öppen debatt mot andra partier och organisationer? Som synes finns det bevis på att 

nazisterna inte bara var beredda på att debattera utan att de också uppmuntrade sina politiska motståndare till 

detta: 

  



 



 

Figur 4: Telegram till Socialdemokraterna från Svenska Nationalsocialistiska Partiet. ”Nationalsocialistiska 

Arbetarepartiet” 1935-02-28, Arkivmaterial från Kungliga biblioteket. Handskriftsenheten   

 

Man kan se tecken eller tendenser hos NSAP att vara ett typiskt massparti på 1930- och 40-talet, de använde 

sig i varje fall av samma metoder - partitidningen var given, partidemonstrationer och tåg i stora städer samt 

samlingar på mindre orter var också självklarheter. Till och med medlemsböcker var av liknande art som hos 

socialdemokraterna och kommunisterna på den tiden, alltså en liten bok (häfte) som är uppdelad i månader 

dit man klistrar partiets klistermärke (stämplar) för att hålla reda på om man betalat medlemsavgiften:  

 

  

Figur 5: ”Stämplar”, ”Nationalsocialistiska Arbetarepartiet” år 1936-37, Arkivmaterial från Kungliga biblioteket. 

Handskriftsenheten. 



4. Analys och resultat 
Nedan följer den kvalitativa analysen av Den Svenske Nationalsocialisten med hjälp av de retoriska 

begreppen, där vi först fokuserar på doxa sedan troper och slutligen ethos, logos & pathos. Denna analys 

följs upp i avsnitt 5 av en applicering av modellerna över medieeffekter på det vi kommit fram till i analysen.   

 

4.1 Analys av DSN (Den svenske nationalsocialisten):  

 

4.1.2 Doxa, decorum, kairos  

De svenska nazisterna spelade mycket på mottagarnas doxa, eller med andra ord fördomar som fanns bland 

befolkningen just på den tiden. Den ”sovjetiska faran” var given för västerländska medborgarna under flera 

decennier vilket naturligtvis nazisterna aldrig glömde att använda i sin retorik och framförallt i sina tidningar. 

Denna alltför hotfulla bild riktad mot Sovjet och dess rustning används i sin tur av nazisterna för att dölja 

eller med andra ord ”förskymma” sin stora upprustning och sin politik i Tyskland, eller i vissa fall rättfärdiga 

Tysklands rustningar gentemot det ”stora röda hotet från Öst”. En annan fördom var så kallade ”judiska 

inflytanden” som antogs ligga bakom kommunismen. De två tendenserna under 30-talets politik var 

avskräckande, ty både den kommunistiska och den nazistiska propagandan slog igenom. Så som en motvikt 

till den radikala revolutionära arbetarklassens retorik reste sig den så kallade radikala traditionella och 

nationella retoriken baserad på antisemitiska element. Det var just därför den sovjetiska faran alltid 

förknippades med judendomen och denna fara återskapades i form av antisemitism i nazistiska artiklar. Här 

är bara några exempel på hur man försöker att skrämma befolkningen genom att betona enbart 

”sovjetproblemet” och ”judarna bakom det”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Källa: DSN Nr. 38, 1937-05-19 

”De sovjetiska rustningarna stegras i ett allt mer rasande tempo. Olika händelser på sistone visa ju, vilket 



DSN tidigare påpekat, att sovjetjudarna förbereda överfallskriget mot olika grannstater och hoppas kunna 

tända världsbranden innan Tysklands rustningar äro fullbordade... Att ett av Sovjet framprovocerat krig 

kommer är höjt utom allt tvivel. Det återstår bara att se om inte detta krig skall betyda sammanbrottet för det 

judiska gangsterväldet, varunder det ryska folket suckat i snart 20 år.”
60

 

 

Men med judarna i bilden kan inte allt vara så perfekt för Sovjet menar nazisterna, och i samma artikel pekar 

de mot den växande korruptionen i det sovjetiska landet med såna här exempel: 

 

”Sovjetunionen torde vara det enda land i världen som kan ståta med en högskola för förfalskning och 

bedrägeri. Denna märkvärdiga löranstalt är belägen i själva Moskva...”
61

 

 

Och så fortsätter återspeglingen av Sovjethotet i nästan varje nummer. 

 

”Tvångsarbete i Ryssland... Den boltjevikiska (sic!) regeringen skryter med byggandet av en kanal från 

Leningrad till Vita havet. Kanalen är 226 km lång... Detta verk kallas av Stalin för femårsplanens triumf. Det 

kan också kallas förbrytelsernas triumf. Man behöver bara tänka på att av de 150 000 olyckliga, som 

tvingades arbeta på kanalen vid hot om dödsstraff blott 10 000 nu äro i livet. Man offrade alltså 140 000 

människor för att få kanalen färdig. Människorna arbetade som slavar 12-14 timmar om dagen, och de 

tvingades av kommunisternas piskor att fortsätta arbetet, om de föllo samman. De fingo ofta arbeta i 30-40 

graders köld. Det var arbetare, bönder och intellektuella, som Sovjets grymma härskare dömt till 

tvångsarbete. Judepressen talar om de tyska ”koncentrantionslägren” men förtiger nogsamt de 

fruktansvärda utsugarförhållandena i de sovjetryska tvångslägren, där 100 000-tals arbetare och bönder få 

offra livet.”
62

 

 

NSAP använde sig av collage i tidningarna, vilket var vanligt vid den här tiden.
63

  Vissa av dem varnade för 

den kommande sovjetinvasionen och åt den officiella svenska makten som blundade för allvaret med 

problemet.  

På bilden som heter ”vinflöjeln” i DSN nr. 69 från 1938-09-17 visas dåvarande utrikesministern Rickard 

Sandler som vänder sig dit vinden blåser. Han blundar för den kommande Sovjetinvasionen och dess trupper 

som snart kommer att förgripa sig på Åland enligt nazisterna, med frasen ”Konstigt, den här ön har jag inte 

sett förut”. I detta fall använder sig nazisterna av satiriska element vilket också är en del av den klassiska 

retoriken.  bild 

Nationalsocialisterna spelar på svenskarnas doxa genom att framhålla Sovjet som en makt där marxism är 

den officiella ideologin. De arbetar här på ett sätt som därmed kan skapa fördomar gentemot marxism också i 
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Sverige och i sin tur också mot judar som nazisterna hävdade låg bakom den ”kommunistiska konspirationen 

mot hela Europa”.  De använde även andra begrepp inom den vänsterpolitiska diskursen såsom ”demokrati” 

och ofta i ett europeiskt perspektiv. Man får inte glömma att Sverige på 30-talet var ett land där 

socialdemokratin och kommunisterna med flera växte sig starkare och dessa baserade många av sina idéer på 

marxismen. Här kan vi alltså se att nationalsocialisterna gör en tydlig koppling mellan det som händer i 

Sovjet med det som händer i Sverige. 30-talet var också en tid av många strejker, sammanslutningar och 

andra politiska och sociala reformer som medförde problem för de vanliga medborgarna i riket. Så i det här 

fallet försöker nazisterna att fånga det rätta ögonblicket, eller kairos om man skulle hålla sig till den officiella 

retoriska begreppsapparaten.   

Den Svenska Nationalsocialisten är fylld med skrämmande passager som ”Sverige är en marxistisk diktatur”, 

”Demokrati är folkmord”,  ”Judefrågan i Sverige ingen konstruktion” och så vidare. 

 

 

DSN Nr. 79, 1937-10-13 

 

”Marxistdiktatur. Sverige har för länge sedan i verkligheten upphört att vara en 'demokrati', detta framstår i 

dag än tydligare. Den marxistiska diktaturen är absolut, och det är endast det officiella namnet som 

fattas.”
64

 

 

Genom att påpeka att Sverige är en marxistdiktatur försöker man att skapa en doxa baserad på fruktan i form 

av den fruktade sovjeten, tvångsarbete, slavläger och massavrättningar som också väntar Sverige om den 

marxistiska linjen fortsätter att dominera och styra politiken.  

 

”Demokrati är folkmord. Svenska folket hotas sedan årtionden av en fruktansvärd katastrof. För varje år 

sjunker dess födelseantal allt mer och mer. Det svenska folket är på väg att bli ett döende folk....endast 
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socialdemokraterna framhärdar och säger att vi tagit oss en välbehövlig nativitetspaus. I och för sig är det 

ingalunda märkvärdigt att demokraterna av olika kulör ej intresserat sig för folkets fortlevande. Saklighet 

har aldrig legat för demokratien. Därför får vi ej förvåna oss över att demokraterna ej lyssnat till vad 

sakkunskapen haft att säga om den hotande folkdöden. Ansvarslösheten har desto mera varit kännetecknande 

för demokratien.”
65

 

 

Här ser man också ganska tydligt att man använder vissa begrepp för att beskriva demokratin för att de i sin 

tur förknippas med något konkret hos läsarna, alltså med folkets doxa. Såna ord som ”osaklighet” och 

”ansvarslöshet” skapar reaktioner hos de vanliga människorna. 

 

”Judefrågan i Sverige är ingen konstruktion. Det är tvärtom en verklighet som förpliktigar till kamp mot 

främlingsväldet. Docenten Olle Holmberg... behandlat det polska judeproblemet och har i detat 

sammanhang inledningsvis ägnat några rader åt antisemitism i allmänhet och därvid även omnämnt den 

svenska judefrågan... skriver nämligen Olle Holmberg om sig själv till svar på en begäran om ett uttalande 

om denna tidskrift: ”Jag äger icke någon kompetens att yttra mig om tidningens behandling av de rent 

judiska frågorna, men jag har ofta känt sympati för dess uttalanden i spörsmål av allmännare innebörd.”
66

 

 

”Hur löses judefrågan? Sveriges prästerskap vid skiljevägen. Pastor Perwe förnekar tydligen ej, att det 

finnes en judefråga, vilket måste räknas som en förtjänst. Men samtidigt söker han ej blott ursäkta judarna, 

vilket han ju gärna kan göra, utan han söker så bortförkalra frågan, att man med skäl kan fråga, om denna 

inställning någon judefråga existerar.”
67

 

 

En viktig sak att koncentrera sig på är hur nazisterna utformat sin tidning, vad som finns med och så vidare. 

Man skulle kunna tro att de bara har skrivit om judar, Sovjet och marxistisk diktatur i Den Svenska 

Nationalsocialisten. Men så var inte fallet. Nationalsocialistiska Arbetarepartiet har använt sig av de 

vedertagna föreställningar (doxan) som finns hos folket om hur en tidning bör se ut. De har till exempel 

världskrönikor med den nazistiska ideologiska synvinkeln på världshändelserna. Sedan hade de mer 

allmänna bitar med också, till exempel ett radioprogram för hela veckan. Radion var det stora mediet, 

förutom pressen under denna tidsperiod.  

 

”En strejk bland byggnadsarbetarna, som sedan någon tid pågått i Singapore, har nu utsträckts till att även 

omfatta den engelska militära flygbasen i Seleter, där 2000 arbetare nedlagt arbetet.” 

”Två japanska journalister överfölls i måndags i Tsjengtu och mördades. På grund av det inträffade har 

spänningen mellan Kina och Japan ökats, och japanska truppförstärkningar har sänts till Kina.” 
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”500 000 erhålla amnesti. Den 23 april i år antogs av den nationalsocialistiska regeringen i Tyskland en 

amnestilag, och lagen har av myndigheterna beslutsamt genomförts.” 

”Strejkerna rasa vidare i Frankrike. Den förut omtalade strejken inom textilindustrien i Lille har bilagts. 

Avtalet lär innebära en förbättring för arbetarna, som nu skola utrymma de besatta fabrikerna...ett nytt 

meddelande förkunnar att strejk utbrutit vid textilfabrikerna i St. Didie. Omkring 10 000 arbetare gått i strejk 

och besatt fabrikerna. Demokrati betyder kaos och oroligheter på arbetsmarknaden, detta kan man lära av 

händelserna i Frankrike.” 

” De röda hållas efter. Ledaren för Greklands kommunistiska parti, Zachariades, blev i fredags anhållen. 

Kommunisternas verksamhet i Grekland drabbas av ytterst stränga åtgärder i enlighet med en på fredagen 

av regeringen Metaxas utfärdad ny lag. Bland annat har förbud utfärdats mot avhållandet av kommunistiska 

möten. Brott mot lagen bestraffas med landsförvisning.”
68

 

 

Nazisterna satsar på ungdomen och har också en egen ungdomsorganisation. De framhäver även vikten av 

kvinnodelaktigheten. Nationalsocialisterna var nästan tvungna att visa att de även hade ett visst fokus på 

kvinnan i politiken i sin organisation. Här ser vi ett tydligt decorum eller förmåga att anpassa sig till 

situationen, att välja rätt argument och de rätta orden för rätt tillfälle, i det här fallet den rätta politiska 

konjunkturen. 
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Källa: DSN Nr. 38, 1937-05-19 

  

4.1.2 Troper  

Nazisterna använde sig frekvent av retoriska och litterära knep eller troper när de skrev  

artiklar eller formulerade sina broschyrer. De mest återkommande troper som man utan  problem kan hitta i 

många artiklar i tidningen Den Svenska Nationalsocialisten är Metafor, Hyperbol och Antonomasi. 

 

Källa: DSN Nr. 17, 1935-03-02 

 

De två korta styckena ovan visar tydligt hur nazisterna använde troper i nästan varje mening. Man använder 

metaforer eller likheter med något som ”organiserade obestraffade marxistöverfall, lögnaktig 

snuskjournalistik, lagliga hemfridsbrott” för olika lagändringar eller politik bedriven av socialdemokraterna 

och försöker att skapa likheter med sovjetpolitiken. Samtidigt som det är en samling hyperboler, med andra 



ord att man överdriver det som händer i Sverige och på det sättet inte ger läsarna den verkliga bilden av vad 

som händer. Antonomasi är när man använder sig av något egennamn för att beteckna en händelse, här 

använder de begreppet ”röd terror” för att beskriva den dåvarande politiken i Sverige. 

På bilden med Stalin ser vi ett tydligt exempel på en satirisk metafor, då man drar likheter mellan sovjetiska 

makten och gangsterväldet på ett ganska så humoristiskt sätt. 

 

4.1.3 Ethos, logos, pathos  

Rubriken ”Sovjet rustar” är en form av riskkommunikation och bygger på pathos. I underrubriken står det:  

”Nya militära kanalbyggen fullända Stalins på överfall inriktade krigsmaskineri”. Detta är också 

pathosinfluerat och vill väcka  fruktan hos läsaren.  

 

”Olika händelser på sistone visar ju, vilket DSN tidigare påpekat, förbereder överfallskriget...”  

Ethosargument – visar på att DSN (Den Svenske Nationalsocialisten) är en tidning som är medveten om den 

rådande situationen i Sovjet.  

”Den viktigaste ur strategisk synpunkt, torde väl vara Vitahavskanalen men ej heller kanalen fram till 

Moskva saknar betydelse. Sålunda står numera Leningrad i direkt förbindelse med Svarta Havet.”  

Logosargument – DSN använder logiska argument för en sovjetisk rustning vid kanalbyggen. Denna artikel 

innehåller således Pathos-Ethos-Logos och avslutas med pathos som återigen hänvisar till fruktan: ”Att ett av 

Sovjet framprovocerat krig kommer är höjt utom alla tvivel. Det återstår bara att se om inte detta krig skall 

betyda sammanbrottet för det judiska gangstervälde, varunder det ryska folket suckat i snart 20 år.”    

 

 

Rubrik: ”Krigshets i Malmöskola” (pathosrubrik)     

Underrubrik: ”Lärare använder antinazistisk skrift i undervisningen.”  

Logos – förklaring till varför det pågår en ”krigshets” i skolan. 

”När den nationalsocialistiska folkrevolutionen svepte fram för Tyskland, följde i dess spår en upprensning 

av allehanda utväxter och ogräs som under den demokratiska arenan haft en gynsam jordmån … Genom det 

världsbekanta bokbålet, som så djupt upprört: 'kultureliten' i demokratins länder, manifesterade den tyska 

nationen sin avsky och förtrytelse gentemot de pornografer och landsförrädare av skilda politiska 

schatteringar, som under sekler ostraffat varit i tillfälle att andligen förgifta det tyska folket.”  

Pathos – denna artikel är skriftligt mycket estetiskt utformad i pathosform. Författaren vill väcka ilska 

gentemot de som använder dessa 'antinazistiska' skrifter och ett medlidande för det tyska folket. Artikeln är 

alltså till största del pathosinfluerad. Den avslutas med ethos, som dock är väldigt känslobetonad, där DSN 

ger en förklaring till varför de skrivit denna artikel och vad deras mål med den var:  

”Vi ha genom denna artikel velat bringa de nämna missförhållandena till höga vederbörandes, d.v.s. 

skolöverstyrelsens kännedom på det att den hetsande Per Albin- lakejen måste erhålla den näpst han 

förtjänar och vår svenska ungdom i fortsättningen må förskonas från dylik kulturbolsjevikisk 



skolundervisning.”   

 

Samling av kortare artiklar (utrikes):  

Tidskriften innehåller kortare artiklar om händelser utomlands i Singapore (”byggnadsstrejk”), Japan (”två 

mördade journalister”), Tyskland (”genomför amnestilag”), Frankrike (”strejker”), samt Grekland (”ledaren 

för Greklands kommunistiska parti anhållen”). Dessa artiklar är mycket korta och innehåller inte någon 

direkt form av argumentation – dock kan de i sitt sammanhang ses som ett ethosargument eftersom det 

återigen påvisar att DSN är en tidskrift som är medveten om sin omvärld vilket kan väcka förtroende för 

läsarna.   

 

Rubrik: Tvångsarbete i Ryssland (pathos - känsloväckande) 

Vidare följs de kortare artiklarna av en något längre artikel som behandlar tvångsarbete i Ryssland vid 

kanalerna och därmed också återknyter till den första artikeln. På detta vis förstärker DSN sitt eget argument 

och sitt ethos (karaktär) om att det som pågår vid kanalbyggena är fel, här med hjälp av argument från 

utomstående – dessutom någon från ett annat land:  

”Den italienske författaren Zecca, som uppehållit sig något tid i Sovjetryssland skildrar sina intryck i en 

nyutkommen bok 'Hur Ryssland idag regeras'. Han behandlar en sida av den bolsjevikiska mordpolitiken, 

som ställer sovjetdiktaturen i blixtbelysning.”  

Vidare följer ett utdrag från boken som innehåller logos med siffror som beskriver situationen i Sovjet, samt 

pathosfyllda partier som återigen framförallt vill väcka ilska men även medlidande hos läsaren, pathos och 

logos arbetar här tillsammans och blir på så sätt också starkare var för sig:  

”Man offrade alltså 140,000 människor för att få kanalen färdig. Människorna arbetade som slavar 12-14 

timmar om dagen, och de tvingades av kommunisternas piskor att fortsätta arbetet, om de föllo samman. De 

fingo ofta arbeta i 30-40 graders köld.” 

 

Rubrik: Nordisk ungdom – Sveriges framtid (ethos) 

Eftersom Nordisk ungdom (NU) är NSAPs ungdomsfalang anser vi att denna artikel framförallt handlar om 

att framförhålla och ge plats i tidningen åt den yngre delen av deras parti – det kan därför ses som ethos – 

dels för att NU är en del av partiet men man kan också se det som en del av tidningen/partiets karaktär att 

släppa fram de yngre och till viss del hylla dem. Man kan också se detta som en strategi för att ena partiet, 

vilket vi vet det fanns oenigheter inom (läs s.7) – inte minst mellan NU och partiledningen. NSAP vill här 

väcka glada känslor (kärlek) hos läsarna – en känsla av broderskap och samförstånd.   

”Ungl. slutade med att bringa NSAP och då speciellt SA en hyllning från NU – likaväl som vi behöver partiet 

behöver partiet oss. Hela talet formade sig till en appell över det goda samarbetet mellan dessa  båda grenar 

av svensk nationalsocialism.”   

 

Rubrik: Kvinnan – kamrat i frihetskampen (ethos) 



NSAP vill visa att kvinnans roll i nationalsocialismen är viktig. Och förmodligen ge plats för kvinnan då 

partiet är starkt mansdominerat (se bild) och söker vägar att få kvinnliga väljare. Artikeln handlar i mångt 

och mycket om att profilera sin syn på kvinnan och ge denne utrymme. Artikeln skiljer sig från övriga 

artiklar då den innehåller mildhet (pathos) och ett sorts tillkännagivande om sin egen okunnighet jämfört 

med de potentiella väljarna/partimedlemmarna:  

”Han började med att påpeka att något mera utarbetat program i denna fråga knappast förut offentliggjorts, 

och att en del s.k. kvinnosakskvinnor nog skulle finna det löjligt, att ett dylikt program framlades av en 

man.”   

Genom detta får läsaren känslan av att partiet inte vet tillräckligt om detta och är tydliga och erkänner det, 

samtidigt ger de därefter en mer ingående beskrivning av kvinnan: 

”Vårt kvinnoideal är den nordiska kvinnan, sådan hon framträder i saga och historia som maka och som 

moder. Detta kvinnoideal fick sedan vika för en främmande uppfattning av kvinnan, icke som mannens 

kamrat och hjälpare, icke som husmoder och moder, utan som kvinna på piedestal, könsvarelsen, lyxhustrun, 

sedermera även männens like i alla hänseenden, konkurrenten på arbetsplatsen.”  

 – en beskrivning som till viss del rättfärdigas genom att förklaringen, att det är ett ämne man inte har stor 

rätt att yttra sig i (på grund av att det är en man som yttrar sig). På så sätt känns det inte för läsaren som att 

skribenten ”ser ner på” en utan att de befinner sig på samma nivå – eller till och med att läsaren (om det är en 

kvinna), vet ännu bättre. Detta kan göra att vissa som hade struntat i att läsa annars åtminstone läser texten.   

 

Rubrik: ”Hur löses judefrågan? (pathos) 

Underrubrik: Sveriges prästerskap vid skiljevägen.   

En uppseendeväckande och stor rubrik. Hur folk såg på rubriken då jämfört med idag är nog stor. Oavsett av 

vilken anledning den väckte frågor hos betraktaren så väckte den antagligen någon fråga eller intresse hos de 

flesta vilket i sig kanske är det viktigaste med en tidningsrubrik då den gör att opinionen gör det som är 

viktigt för skribenten – det vill säga – läser brödtexten. Rubriken har alltså pathoskaraktär med en allvarlig 

ton som kanske framförallt vill väcka känslan av uppriktighet – det märks att detta är något som partiet ser 

som en viktig fråga, som de vill tydliggöra, som väcker känslor hos partiet  och som i sin tur kan smitta av 

sig på läsarna. Känsloladdningen fortsätter sedan artikeln igenom och artikeln är ett sarkastiskt angrepp på en 

pastor (E.Perwe) och hans uttalande om judarna i Östgöta-Correspondenten. Rubriken besvaras alltså inte av 

partiet självt i artikeln – utan den består enbart av kritik gentemot pastorn:  

”Pastor Perwe förnekar tydligen ej, att det finnes en judefråga, vilket måste räknas som en förtjänst. Men 

samtidigt söker han ej blott ursäkta judarna, vilket han ju gärna kan göra, utan han söker på bortförklara 

frågan, att man med skäl kan fråga, om med denna inställning någon judefråga existerar.”   

Artikeln börjar alltså med känslokaraktär baserad på uppriktighet med en fråga – där känslospiralen fortsätter 

artikeln igenom men karaktären flyttar fokus från uppriktighet gentemot det egna partiet till ett sorts 

föraktande av det svenska prästerskapet och deras inställning i frågan. Artikeln tycks alltså framförallt vilja 

väcka ilska gentemot det svenska prästerskapet och pastor Perwe i synnerhet. 



Genom att inte hålla med det pastorn sagt får partiet fram sina åsikter utan att själva behöva säga dem rakt ut. 

Till exempel kan man översätta pastorns påståenden ”'Vi böra i judefrågan gå kärlekens väg”, och ”fattiga 

judar 'utan ett öre'” till ”Vi böra inte gå kärlekens väg i judefrågan” och ”det är inte alls så synd om 

judarna.”  

 

Rubrik: Snygg sossepamp (pathos)  

En föraktfull och humoristisk rubrik. Artikeln handlar om en socialdemokrat som förskingrat pengar och fått 

fyra månaders fängelse på grund av detta. Personens partitillhörighet framhävs och föraktas. Man använder 

förutom pathos också logosargumentation i form av fakta:  

”... dömdes fackföreningskassören J. O. I. Frohm i Staffanstorp till fyra månaders fängelse för att han i 

egenskap av kassör för grovarbetarnas fackförening i Staffanstorp förskingrat 960 kr. av föreningens medel.”  

Rubrik: ”Systemdemokraterna våga ej förbjuda det nordiska hakkorset” (pathos) 

Underrubrik: ”Tack vare vår aktivitet!” (ethos) 

Rubriken väckor känslor i form av en sorts upprättelse och mod/eller feghet från de så kallade 

”systemdemokraterna”. I underrubriken framhävs ett ethos som innebär att man förstår att det är partiet som 

gör att ”systemdemokraterna” inte vågar förbjuda det nordiska hakkorset. Underrubriken är dessutom 

understruken, vilket förstärker känslan av att det som står verkligen är sant och uppriktigt.  

Vidare fortsätter texten med ethoskaraktär där partiet påstår sig vara starkare än dess motståndare: 

”Detta avstyrkande är helt enkelt beroende på den nationalsocialistiska rörelsens aktivitet och slagkraft.” 

Artikeln avslutas med en argumentation som är uppriktig, konkret och direkt – gjord för att få partiets 

anhängare att aktivera sig i ”kampen”:  

”Detta visar, vilket otroligt viktigt kampskede vi just nu befinna oss i! Vi känna vårt ansvar och med all kraft 

storma vi an mot de demokratiska befästningarna!”     

 

Bild och text: ”Friheten leve!”  

Mannen på bilden är uniformsklädd och ljushårig ung man med en fana i handen med hakkorset på. De i 

hans omgivning verkar likasinnade – redo för kamp. Något som också texten ”friheten leve!” förstärker 

intrycket av. Texten har en runskriftstypografi, vilket, förutom den ljushåriga mannen kan karaktäriseras med 

Sverige och svensk historia. Detta är något som hör till partiets ethos och som partiet vill vara tydliga med 

för de som ser bilden.  

 

 



 

DSN Nr. 17, 1935-03-02 

 

Rubrik: ”Demokrati är folkmord”  (pathos) 

Återigen en stark rubrik som väcker känslor hos läsaren. Inledningsvis är det också pathos som står i 

centrum:  

”Svenska folket hotas sedan årtionden av en fruktansvärd katastrof. För varje år sjunker dess födelsetal allt 

mer och mer. Det svenska folket är på väg att bli ett döende folk.”  

Man spelar här framförallt på rädsla och fruktan hos läsarna med starka ord som ”folkmord”, ”katastrof” och 

”döende”.  Texten övergår sedan till ethos där partiet framhåller sin medvetenhet genom att förklara att de 

vetat om detta länge:  

”Den saken har vi nationalsocialister sedan åratal tillbaka framhållit. För oss har frågan om det svenska 

folkets vara eller icke vara utgjort det största politiska problemet.”  

Partiet framställer sig själv som medvetet om den hemska situationen för att därefter gå till angrepp på deras 

politiska motståndare med känslobaserade argument som bygger på att de andra inte tidigare förstått det som 

NSAP förstått hela tiden:   

”Och för detta vårt ställningstagande ha vi från hela raden av de demokratiska systempartierna avhånats 

och smädats.”  

 



 

 

DSN Nr. 69, 1938-09-17 

 

Partiet förstärker sitt ethos – och sänker sina motståndares ethos ytterliggare genom att framhäva att de 

upptäckte det som de upptäckte långt senare:  

”Men idag erkänner den demokratiska pressen så gott som enhälligt att vårt folk hotas av en katastrof.”    

Det är fortfarande, rakt igenom känslosamma kraftfulla yttranden, till exempel återanvänds ordet ”katastrof”. 

NSAP använder en konkret känsloargumentation vilken framförallt går ut på att  angripa deras motståndare, 

eller ”demokraterna” som de kallas i denna artikel:  

”Saklighet har aldrig legat för demokratien. Därför få vi ej heller förvåna oss över att demokraterna ej 

lyssnat till vad sakkunskapen haft att säga om den hotande folkdöden. Ansvarslöshet har desto mera varit 

kännetecknande för demokratien.”  

 

Rubrik: ”Osolidarisk jude” 

Återigen använder partiet en av sina flitigast använda ord – i detta fall ”jude” för att påvisa att det är därför 

personen i fråga betett sig illa. Genom att återanvända ett ord i negativa sammanhang kan ordet tillslut också 

få en negativ innebörd för läsaren även om det inte hade det för läsaren från början. En artikel har rubriken 

”Jude bygger bio i Hässleholm – Scharfstein igen”, där NSAP pekar ut en jude återigen och med en 

nedvärderande ton kommenterar hur han bygger ytterligare en biograf:  

”... har nu kastat ögonen på Hässleholm, där han ämnar uppföra ett modernt funkishus...” 

 



Två bilder föreställande Per Albin Hansson med flera:  

DSN Nr. 73, 1937-09-22 

 

DSN visar i dessa två bilder upp parodier på Per Albin Hansson. Det finns här en komik med en allvarlig 

underton som partiet använder sig av för att sarkastiskt och nedvärderande skoja med sina politiska 

motståndare. Man vill här väcka känslor hos den som betraktar bilden och få den att förakta och skratta åt 

Hansson (pathos). 

 

DSN Nr. 38, 1937-05-19  



5. Konklusion 
 

 

Tidningen använde sig av varierande argumentation med pathos, logos och ethos, dock mest pathos, 

framförallt ju senare tidningen är utgiven. Ethos framförallt i form av en tidning som är medveten om 

omvärlden och som är kraftfull i sin argumentation om det den anser vara fel – den är tydlig och hänsynslös 

mot dess fiender, samtidigt som den är värnande om det den tror på – oftast svart & vit i sina skildringar – 

vilket också hör den turbulenta tidsepoken till. Känsloväckandet i artiklarna är ofta centralt och då handlar 

det framförallt om att väcka känslor som fruktan, ilska och medlidande.  

 

I artiklar som är mer eller mindre direkt riktade dels till partimedlemmar som de inte vill skapa konflikter 

med, samt en grupp som partiet tidigare misslyckats med att nå har partiet en lugnare framförhållning. Att 

visa på detta sätt att man är ett parti som bryr sig om olika grupper kan även den allmänna uppfattningen om 

partiets ethos förändras – till exempel att de har en karaktär som bryr sig om alla och att partiet är 

inbjudande. I det fallet är det partiets ethos som visas upp tillsammans med pathos och det handlar 

framförallt om mildhet och kärlek (broderskap). Ilskan är än känsla som dock sällan är långt borta, till 

exempel i artikeln om kvinnor tar partiet också upp sitt förakt gentemot det nuvarande kvinnoidealet.  

 

NSAP använde ofta pathos för att trycka ner sina politiska motståndare och genom att visa på deras 

svagheter framhålla sig själva och sitt ethos som starkt. I det analyserade materialet framställer de sig själva 

som tydliga, konkreta och uppriktiga genom att visa på det som de anser är fel – de kan på detta sätt få fram 

vad de själva vill utan att behöva skriva det. NSAP använder vissa ord flitigt återkommande i negativa 

sammanhang, till exempel ”jude” och ”demokrat”. Att återkommande använda ord i negativa sammanhang 

kan göra att ord som inte uppfattats som negativa av läsare tidigare tillslut gör det.  

 

5.1 Medieeffekter – applicering av teori på analysresultatet 
NSAPs artiklar är ofta känsloladdade och vill skapa en direkt effekt för att hänvisa till Perses typologi . 

Partiet uppmanar till omedelbara politiska förändringar genom att skrämma läsarna med sin retorik och 

invecklade fakta.    

 ”Demokrati är folkmord. Svenska folket hotas sedan årtionden av en fruktansvärd katastrof. För varje år 

sjunker dess födelseantal allt mer och mer. Det svenska folket är på väg att bli ett döende folk....endast 

socialdemokraterna framhärdar och säger att vi tagit oss en välbehövlig nativitetspaus. I och för sig är det 

ingalunda märkvärdigt att demorkaterna av olika kulör ej intresserat sig för folkets fortlevande. Saklighet 

har aldrig legat för demokratien. Därför får vi ej förvåna oss över att demokraterna ej lyssnat till vad 

sakkunskapen haft att säga om den hotande folkdöden. Ansvarslösheten har desto mera varit 

kännetacknande för demorkatien.”, ”Marxistdiktatur. Sverige har för länge sedan i verkligheten upphört att 



vara en 'demokrati', detta framstår i dag än tydligare. Den marxistiska diktaturen är absolut, och det är 

endast det officiella namnet som fattas.”   

 

Här uppmanar NSAP  läsarna att snabbt agera. De vill få en reaktion hos läsarna som leder till att bygget 

stoppas: "Juden Scharfstein, som förut äger ett flertal biografer bl. a. i malmö, Kristianstad, Trälleborg och 

Karlshamn, har nu kastat sina ögon på Hässleholm, där han ämnar uppföra ett modernt funkishus me dplats 

för en bio rymmande 400 personer." 

 

Gällande nästa effekt (växande/ökande) kan man konstatera att den också är förekommande i NSAPs tidning, 

artiklarna ”Sovjet rustar”, ”Tvångsarbete i Ryssland”  och ”Hur löses judefrågan? Sveriges prästerskap vid 

skiljevägen.” är exempel på detta. I ”Sovjet rustar” avslöjar tidningen Sovjets rustning och på det sättet 

varnar man läsarna om det kommande hotet – detta ger läsarna tid och något att fundera kring och dra sina 

egna slutsatser utav vilket kan skapa en ökande effekt om att Sovjets rustning är verklig. Angående artikeln 

om tvångsarbete i Ryssland så vill man ge läsaren en bild av vad ”marxisterna” har för metoder att sköta och 

styra arbete på. Här ger tidningen information till läsaren som går att fundera och reflektera kring. Det kan 

göra så att folk drar paralleller till Sverige och socialdemokratin eftersom den ligger närmare svenska folket 

mentalt såväl som kunskapsmässigt. I artikeln ”Hur löses judefrågan?” beskriver tidningen prästerskapets 

syn i judefrågan vilken inte överensstämmer med partiets. Detta kan skapa funderingar hos läsarna och väcka 

förakt mot svenska kyrkan eller oro för dess framtid.   

 

 

Angående individbaserad (villkorlig) effekt så finns det även exempel på det där tidningen vänder sig direkt 

till en specifik målgrupp, som i artiklarna ”Nordisk ungdom – Sveriges framtid”, ”Kvinnan – kamrat i 

frihetskampen” och ”Bonden – rasens livskälla”. Dessa tre artiklar riktar sig alltså mot ungdomar, kvinnor 

och bönder och om folk från dessa grupper läser vad som står så kan de få känslan av att det som är skrivet är 

riktat just till dem. Perses fjärde effekt är den så kallade kognitiva- och transaktionella. Denna effekt har vi 

inte funnit någonstans i tidningen och det beror förmodligen på att de frågor som partiet förde i tidningen var 

pågående (ej i sitt slutskede) och framförallt ofta också stora frågor som var riktade till flera samhällsgrupper 

och kategorier.  

 

Hos nationalsocialisterna var ovan nämnda effekter en sorts mål med deras mediestrategier. DSN hade inte 

bara ett informativt värde för nationalsocialisterna, den var även tänkt som politisk propaganda för att agera 

kortsiktigt såväl som långsiktigt, precis som partiet överhuvudtaget (exempel, se figur 1-3, s.24-26). Inom 

partiet tänkte man såväl kortsiktigt som långsiktigt . Kortsiktigt agerande i form av att bli medlem i rörelsen 

och svara på dess kortsiktiga direkteffekter och göra allt för att få mer makt, en vidare långsiktighet fanns 

också i  att forma den allmänna uppfattningen och fördomar (doxa) hos det svenska folket.        

Angående Goldings fyra kategorier av nyheterså konstaterar vi att det finns exempel på alla fyra kategorierna 



i DSN, framförallt Avsiktliga kortsiktiga i form av propaganda.  

 

Att avsiktliga kortsiktiga  är det mest förekommande i tidskriften tyder på att NSAP s mediestrategier  till 

stor del grundande sig på en direkt propaganda som ofta var känslobetonad och utformad för att påverka 

människor och skapa en snabb förändring i samhället.  

 

Angående den sista punkten som genererar ideologi, social kontroll och socialisering är den intressant. Klart 

är att det inte var den nationalsocialistiska ideologin som gick segrande ur andra världskriget men den har 

ändå, liksom världskriget i stort varit med och format det samhälle vi idag lever i och dess olika sociala 

riktningar. 

 



6. Slutdiskussion 
Sammanfattning och förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Sammanfattning 
Vilka mediestrategier använde sig nationalsocialisterna av? Som vi kan se i vårt resultat använde sig NSAP 

av olika metoder för att skapa olika typer av effekter och uppnå sina målsättningar. Beroende på vad de ville 

uppnå använde de sig av olika typer av mediestrategier. De hade kortsiktiga såväl som långsiktiga mål (vilket 

till stor del berodde på att de inte bara såg sig själva som ett parti utan också som en stor del i den 

nationalsocialistiska rörelsen som även ville ’fostra’ det svenska folket och arbetarrörelsen på sitt eget sätt). 

NSAP hade därav också olika typer av strategier för att uppnå sina mål. Detta gjorde de genom att skapa 

olika typer av effekter, till exempel använde de sig frekvent av vissa ord på ett negativt sätt (exempelvis 

”jude”), i negativa sammanhang för att i det långa loppet skapa en negativ uppfattning om ordet hos folket  

(detta kunde alltså ske på ett undermedvetet plan). De använde sig även av mediestrategier som skulle skapa 

en direkt effekt hos folket och dessa var mer känsloladdade och manade till direkt agerande – till exempel att 

”kommunister” försökte ta över olika delar av samhället såsom näringslivet och riksdagen.    

 

Man kan spekulera kring hur resultatet och arbetet i stort skulle sett ut om vi använt oss av en annan teori och 

metod. Till exempel om vi använt oss av ett mer kvantitativt förhållningssätt – vi skulle ha kunnat skriva om 

hur frekvent vissa ord var förekommande i artiklarna såsom ”jude” eller ”marxism” och genom detta läsa av 

och finna mönster i materialet. Resultatet och undersökningen i stort hade förmodligen sett väldigt 

annorlunda ut om vi gjort så och det skulle kunna ge svar på mer övergripande frågor vilket i sin tur även 

skulle kunna reflekteras mot kvalitativa diskussioner exempelvis. Detta skulle förmodligen bredda vårt 

resultat men det skulle också ta bort kärnan i åtminstone denna uppsats som är utformad på ett kvalitativt 

sätt, som en djupdykning i delar av rörelsen snarare än en mer mekanisk sortering, som vi skrev i avsnitt 2.4: 

” Vi har i detta arbete utgångspunkten att varje verk (i detta fall varje tidningsnummer eller artikel) är unikt 

och ser därför också varje verk som en betydelsehelhet.  Denna utgångspunkt har sin bakgrund i den 

europeiska hermeneutiska traditionen. Vidare innebär detta att texter inte alltid är omedelbart tillgänglig eller 

entydiga. För att förstå vad vissa texter verkligen betyder eller för att ge en djupare förklaring av dess 

innehåll måste den tolkas.
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 Vårt mål med användandet av denna metod är således att med ett kritiskt 

förhållningssätt granska vårt material.” Vi anser inte att vårt tillvägagångssätt är bättre än något annat men i 

förhållande till vårt syfte och ändamål anser vi att det var det som skulle ge oss den inspiration vi behövde 

för att gräva så djupt som vi ville och ge ett så gott resultat som möjligt på vår ursprungliga frågeställning.  

 

Studien av  Den Svenske Nationalsocialisten har visat sig ha stora möjligheter i form av olika perspektiv och 
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vinklar att angripa frågeställningen på. Det har därmed inte varit helt problemfritt att avgränsa arbetet men i 

och med vårt fokus på tidskriften blev det enklare då vi hade den som vårt primära studieobjekt medan övrigt 

material fungerat som hjälpmedel att lyfta fram och förstå innehållet i tidskriften bättre. Efter detta arbete 

förstår man att en tidskrift – och historiska texter i allmänhet aldrig dör – eftersom de återspeglar/eller är en 

fortsatt levande del av sin verklighet. De retoriska begreppen hjälper en att navigera i ens material och att 

lyfta fram och se olika aspekter och innehåll som annars kan vara svårt – det var därför ett bra val för detta 

arbete. Retoriken ger en förklarande inblick i en MKV-analys, den hjälper i detta fall till att se och förstå hur 

en rörelse använder ett medium för att nå ut med sitt budskap till dess mottagare. Framförallt var retoriken ett 

bra val då nazisterna  använde en väldigt tydlig och öppen propaganda med mycket – ofta tydlig retorik i. 

”Samarbetet” mellan den medie- och kommunikationsvetenskapliga teori vi använde oss av och retoriken 

fungerade väl eftersom retoriken hjälpte till att synliggöra det vi ville se med vår teori.   

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag är att jämföra dåtidens mediestrategier med de vi kan se hos dagens politiker och kanske hos 

dagens motsvarigheter till den rörelse vi undersökt. Ett annat förslag är forskning i ämnet på en mer lokal 

och kommunal nivå och se hur rörelsen arbetade just på orten (något som dock kan vara svårare att finna 

material till).  
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