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Abstract

Wallin, Martin 2012. Det nazistiska hotet i Tidens spegel 1932-1939 – Arbetarrörelsen i 
spänningsfältet mellan demokrati och diktatur (The Nazi Threat Mirrored in Tiden 1932-1939 – The 
Labour Movement in the Field of Tension between Democracy and Dictatorship).

*

The purpose of this study is to examine the effect the Nazi threat had on the swedish labour 

movement between 1932 and 1939 and to enrich what kind of pre-understanding they had about the 

fall of the Weimar Republic and the upcoming and effects of the Third Reich. 

Brought by the development in Germany, a debate and struggle took place in the Social Democratic 

journal Tiden over the meaning of concepts and there ability, in the hands of demagogs, to 

overthrow democratic structures. The concept of socialism and its concepts attribute play a major 

part in this investigation. By establishing fields of tension such as - nation vs internationalism, 

socialism in theory and in practice, political democracy vs evolved democracy and the diverse 

principles of neutrality, the first principle meaning the defending of national boarders, the other 

meaning not only defending your own country but taking an active part in defending democracy in 

the world - I was able to observe the movement and change of concepts within this fields. The result 

showing that the concept of socialism and near related attributes, in the hands of national socialists  

had undertaken a wast change of meaning, which applied in the Swedish debate threatened to 

undermine the power and force of the Social Democrats applied in the political discourse in 

Sweden. To defend itself and strengthening the Social Democratic hegemony as well as maintaining 

the goal of evolved democratic expansion, they were forced to win the confidence and votes of the 

middle class. To do that they had to revise and adapt and to some extent marginalize the socialistic  

ideology and the concepts attached to the Marxian legacy. Make it fit to the economic and social  

demands of the time. The understanding of the German development between 1918 and 1939 and 

the strategy and ideology of the Nazi movement in Tiden is explicit. A main reason for the 

democratic doom was considered the Treaty of Versailles.

Nyckelord: Arbetarrörelse, socialdemokrati, nazism, nationalsocialism, demokrati, diktatur,  

begrepp, ideologi, socialism, massa, medelklass, neutralitet, nation, internationalism, Tiden.
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1 Inledning 

Den 19 september 1932 tillsätts en socialdemokratisk regering i Sverige. På andra sidan Östersjön 

sker några månader senare ett maktskifte som skulle komma att få katastrofala följder för en hel 

värld. Maktskiftet innebar att det svenska socialdemokratiska systerpartiet i Tyskland krossades. En 

antidemokratisk kedjereaktion skälvde igenom hela Europa. Hur påverkades den svenska 

arbetarrörelsen av denna utveckling? Att det Tyskland som kulturellt och språkligt låg oss så nära 

och stod oss så högt, i ett demokratiskt val hade röstat fram en diktator? Vilka ideologiska och 

politiska val stod arbetarrörelsen inför? Hur värderade den situationen?

    I min B-uppsats, Socialdemokratiska kulturpolitiska överväganden, arbetade jag med den 

socialdemokratiska tidskriften Tiden och blev förtjust i dess argumenterande och uppkäftiga stil.1 

Inget problem var för stort eller för litet för att lösas. Då var det jag som sökte upp den. Denna gång 

var det omvänt. Ett medvetet val har varit att utifrån ovan ställda, ganska breda funderingar, låta  

källan få tala om vad den ville ha sagt. När området var bestämt lät jag därefter källan ställa in  

fokus. Ganska snart stod det klart att ingenstans varken före eller efter min tidsperiod är språket i 

allmänhet och de demokratiska och socialistiska begreppen i synnerhet så under lupp. Alltid med en 

explicit hänvisning till den tyska diktaturen eller fascismen som den i början av 30-talet även 

kallades.

När vi talar om svensk arbetarrörelse under 1930-talet i kontext med nationalsocialismen, är det  

ofrånkomligt att inte se detta ”parförhållande” utifrån det andra världskriget och dess 

neutralitetspolitiska konsekvenser. Inte heller jag kan blunda för denna koppling men kommer här 

att låta detta fokus spela en sekundär roll. I högre grad handlar i stället detta arbete om val och 

värderingar, om ideologi och politisk identitet, om att befinna sig i spänningsfältet mellan demokrati  

och diktatur. Det handlar med andra ord om det tyska nazistiska hotet reflekterat i den 

socialdemokratiska tidskriften Tidens spegel mellan 1932-1939.

1  Wallin, Martin, ”Socialdemokratiska kulturpolitiska överväganden – utifrån tidskriften Tiden
    mellan 1945-1960” (B-uppsats, Södertörns Högskola, 2011).
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1:1 Forskningsläge
Uppsatsens format och tidsbegränsade beskaffenhet gör att jag valt att luta mig mot två böcker, båda 

synteser som på olika sätt tjänar till att dels ringa in forskningsläget, dels fungera som bollplank och 

diskussionspartner. Valet av Francis Sejersteds Socialdemokratisk tidsålder och Klas Åmarks Att bo  

granne med ondskan vilar på att de båda representerar den senaste, mer heltäckande, forskningen 

inom respektive fält.2 Även om författarnas upplägg, teman och fokus valts subjektivt, ligger i 

botten en bred representativitet av forskning som visar oss något av vad som idag kan anses vara 

den senaste historiska kunskapen på området. Efter forskningsläget diskuteras problemområdet och 

uppsatsens syfte.

    Fokus i forskningsläget ligger således på svensk socialdemokratisk arbetarrörelse under 1930-

talet. Dock måste ibland längre tidsperspektiv tas för att sätta in fenomen i sin rätta kontext. Frågor 

som ställts är hur den senaste forskningen har att förklara den politiska och ideologiska förändring 

som skedde inom rörelsen under 1930-talet – vilka de huvudsakliga orsakerna bakom denna 

förändring var, men framför allt, i vilken mån forskningen talar om en svensk arbetarrörelse, 

påverkad av utvecklingen i Nazityskland. 

Sejersted gör en ”systematisk jämförelse mellan de båda länderna” Norge-Sverige under 1900-

talet.3  Här beskrivs en svensk arbetarrörelse som mellan 1900-1940 utvecklar tanken om politisk 

demokrati till en strävan mot en mer utvecklad politisk, social och ekonomisk demokrati där 

arbetaren ska ingå i den nationella gemenskapen.4 Genom parlamentarismen, reformismen och så 

småningom folkhemstanken, förstärks successivt den politiska makten och partiet förändras från ett 

klassparti till ett folkparti. Hos Sejersted möter vi en arbetarrörelse som är tämligen opåverkad av 

det nazistiska hotet. ”Tvärtom, den parlamentariska demokratin konsoliderades och stärktes”.5 Av 

resonemanget och Sejersteds allmänna språkbruk om ”totalitära strömningar” framgår att såväl den 

nationella som den tyska fascismen åsyftas.6 Förklaringen till att socialdemokratin i Sverige inte 

hotades av antidemokratiska krafter, finner Sejersted hos de borgerliga partierna som genom sin 

antifascistiska hållning bäddade för en socialdemokratisk hegemoni. ”Det blir således oprecist att  

som Alf W. Johansson säga, att socialdemokraterna på 1930-talet kunde ikläda sig 'rollen som 

2 Sejersted, Francis, Socialdemokratins tidsålder – Sverige och Norge under 1900-talet, Nya Doxa, Nora 2005. 
Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan – Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen, Albert 
Bonniers förlag, Stockholm 2011. 

3 Sejersted 2005, s. 17.
4 Ibid., se del 1 - Utveckling och social integration s. 21-196. se även 505f.
5 Ibid., s. 87.
6 Ibid.,
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demokratins främsta bålverk'”, menar Sejersted.7 Detta förhållningssätt återkommer upprepade 

gånger hos författaren.8 Johansson menar istället att ”den fascistiska utmaningen bidrog till att 

stärka och påskynda arbetarrörelsens integration i det svenska samhället.”9 Om vi uppehåller oss vid 

Johanssons resonemang, menar han att flera aspekter går att belysa i denna process. För det första 

stärktes det nationella tänkandet. Per Albin Hansson åtog sig inte bara rollen som arbetets ledare 

utan blev en landsfader. En fusion mellan det tidigare spänningsfältet socialism och kapitalism 

medförde att fokus kunde riktas på de antidemokratiska krafterna i samhället. Folkhemstanken 

medgiver en viss förändring i synen på socialism som i Hanssons retorik likställs med demokrati 

och nationell gemenskap.10 På detta sätt öppnar han dörren mot borgarna i vad Johansson kallar en 

”konsensusideologi”.11 ”Per Albin formulerade sig i själva verket över ett så brett ideologiskt 

spektrum att ringa utrymme lämnades åt nazisterna”.12

    Sejersted och Johansson är överens om socialismens försvagning i realpolitiken. Men varför den 

försvagas och på vilka grunder krispolitiken kommer till stånd skiljer dem åt. Låt oss exemplifiera 

genom att titta närmare på de olika förklaringsmodellerna bakom ”kohandeln” mellan bondepartiet  

och socialdemokraterna 1933. Sejersted ger två förklaringar till varför den uppkom. Det ena är att 

socialismen och arbetarna i sig inte utgjorde något hot mot böndernas intressen. Istället ansågs hotet 

komma från ”kapitalet och liberalismen”.13 För det andra fanns det en ”intressegemenskap mellan 

bondepartierna och arbetarpartierna i synen på statens relation till [partiernas] 

intresseorganisationer”.14 Motiven är hos Sejersted tydligt inrikespolitiska. Här menar Johansson att 

det snarare är i ljuset av den nazistiska utmaningen som man ska se tillkomsten av kohandeln och 

”krispolitikprogrammet”.15 Weimarrepublikens fall och nationalsocialismens tillkomst till makten 

tjänade enligt Johansson som ett ”memento för det svenska partiet”.16 Kapitalismen blir ett positivt 

verktyg i kampen mot fascism – en ”middle-range theory” genomdriven av Ernst Wigforss.17 

Kampen om politisk hegemoni gör alltså att båda författarna ser att socialismen som ideologi 

förändras. Det är motiven bakom dessa förändringar som skiljer dem åt.

    Frans Severin förtydligar att den teoretiska synen på socialismen inte var applicerbar på en 

praktisk verklighet. Önskan om att komma i besittning av politisk makt och samtidigt tilltala  

7 Ibid., s. 88.
8 Ibid. Se bl.a. s. 87, 90, 505.
9 Johansson, Alf W., Den nazistiska utmaningen – Aspekter på andra världskriget, s. 149. Prisma, Stockholm 2000.
10 Ibid., s. 149f.
11 Ibid., s. 150.
12 Ibid., s. 151.
13 Sejersted 2005, s. 96.
14 Ibid.,
15 Johansson 2000, s. 152. 
16 Ibid., s. 149.
17 Ibid., s. 153. Wigforss, finansminister i Hanssons regering, var även tidskriften Tidens redaktör tillsammans med Al 

Vanner mellan 1932-1938.
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bredare grupper i samhället gjorde att socialismen måste revideras – bli ”praktiskt realiserbart”. 18 

Väl i besittning av parlamentarisk makt kunde en socialiseringsreform komma till stånd.19 

Nödvändigt för detta arbete är inte att gå allt för djupt in i Severins resonemang, blott konstatera att  

från 1897 års socialdemokratiska partiprogram till 1960 åsidosätts den revolutionära tanken på 

omstörtning av klassamhället och produktionsmedlen och ersätts med ett praktiskt 

”omdaningsarbete [som] syftar till att undanröja missförhållanden, som dröjer sig kvar i det 

nuvarande samhället och från socialistiska utgångspunkter angripa och lösa de nya problem som 

utvecklingen skapar”.20 Att denna marginalisering av den socialistiska ideologin skulle ha 

påskyndats eller framtvingats av händelseutvecklingen i Tyskland nämns inte.

    Tomas Jonssons senare forskning kommer fram till liknande resultat. Genom att följa 

utsugningsbegreppets och i viss mån medborgarbegreppets plats i partiet och partiprogrammen 

menar han att socialismen under 30-talet ersätts med folkhemstanken.21 ”Det är först möjligt när 

kommunisterna utesluts ur fackföreningarna, utsugningsbegreppet avvisats och rätten och nationen 

erkänts som det eftersträvade samarbetet mellan arbete och arbetsgivare på arbetsmarknaden kan 

ingås.”22 Klass och intressekonflikten ersätts med en enhet – en gemenskap och en nation.23

    Vi ser här hur socialismens ideologiska armar sträcker sig över en mängd begrepp och fenomen. 

Intressant här är att förtydliga den spänning som finns mellan den nationella och den internationella  

ideologiska tanken i kampen om makt. 

    Håkan Blomqvist redogör för detta spänningsfälts utveckling inom den svenska 

socialdemokratiska rörelsen fram till 1933.24 I förenklad form rör det sig om en utveckling från en 

kosmopolitisk och samexisterande mänsklighet (läses först och främst proletariat) utan nationella 

gränser, till en starkare känsla av nationell identitet och gemenskap.25 Efter borgfreden och det 

första världskriget menar Blomqvist att ”den pragmatiska internationalismen tvingades acceptera att  

nationalstatliga intressen sattes högre än gränsöverskridande proletärgemenskap, i synnerhet där 

arbetarrörelsen som i Sverige själv bildade regeringar.”26 Förhållandet mellan nation och 

nationalism utgör ett spänningsfält som vi kommer att återvända till längre fram.

    Klas Åmark representerar i detta arbete det svenska förhållandet till Nazityskland mellan 1933-

18 Severin, Frans, Från socialism till välfärd – Ett sekels programutveckling, s. 18, Natur och Kultur, Uddevalla 1969.
19 Ibid., s. 19.
20 Ibid., s. 128.
21 Jonsson, Tomas, ”Att anpassa sig efter det möjliga” Utsugningsbegreppet och SAP:s ideologiska förändringar  

1911-1944, Göteborgs universitet, Göteborg 2000.
22 Ibid., s. 99. jfr. Sejersted 2005. s. 109.
23 Jonsson 2000, s. 97-100.
24 Blomqvist, Håkan, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före Nazismen, Carlsson Bokförlag, 

Stockholm 2006. 
25 Ibid., s. 75-127.
26 Ibid., s. 374.
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1945. Som koordinator till forskningsprojektet Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och  

Förintelsen, gavs han även uppdraget att summera och ge en syntetisk framställning utifrån denna 

tioåriga forskning. Resultatet blev Att bo granne med ondskan. Inom detta projekt medverkade 

Åmark även till boken Sweden's relations with Nazism, Nazi Germany and the Holocaust.27 Här 

menar Åmark att det är tid att byta tidsfokus, att en noggrannare kartläggning av 1930-talet och 

Sveriges förhållande till Nazityskland, i alla avseenden berikar vår förståelse för handlandet under 

kriget.28 I denna forskningsinventering ställer han följande frågor som mitt arbete tar avstamp från:  

1 - ”How did Sweden react and act in relation to this exceptional and threatening 

expansion?”29 

2 - ”The Nazi movement and Nazi Germany were key players in the struggle of the 

dictatorships against democraties. How did Swedish democracy protect itself against the 

demands and pressure of the dictatorships, what was done to mobilize democratic force 

against dictatorships?”30

Dessa frågor ställdes år 2003. Ur dessa frågor har jag givit speciell akt på reagera, react, och agera,  

act, samt skydda sig själv, protect itself.

    Att bo granne med ondskan syntetiserar alltså stora delar av den forskning som gjorts efter 

krigsslutet fram till dags dato. Förutom de två forskningsprojekten SUAV (Sverige under andra 

världskriget) och Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen, har Åmark 

tillfört boken egen forskning, samt som lärare vid Historiska institutet vid Stockholms universitet,  

föreslagit ämnen för C-uppsatsskribenter som tidigare varit dåligt täckta.31 Dessa uppsatser faller 

dock utanför mitt syfte. Där SUAV-forskningen är begränsad till tiden för andra världskriget och 

med ett fokus på militär- och försvarsfrågor, tar den senare ett bredare perspektiv. Förutom 

uppdraget att undersöka regeringens handlande och agerande, önskades här en bredare och djupare 

förståelse för aktörers, företags, departements och olika organisationers roll i ”Sveriges” agerande.32 

27 Ekman, stig, Åmark, Klas (red), Sweden's relations with nazism, Nazi Germany and the Holocaust: a Survey of  
research, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 2003.

28 Ibid., s. 258.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Åmark 2011, s. 15-40
32 Begreppet ”Sveriges roll” i andra världskriget har varit utsatt för debatt. Här ville man i stället vara precis och 

tydlig. Se bl.a. Andersson, Lars M, Tydén (red), Sverige och Nazityskland – Skuldfrågor och moraldebatt, s. 22. 
Dialogos, Stockholm 2007. Esvall, Martin, Sjöfart på stormigt hav – Sjömannen och den nazistiska utmaningen  
1932-1945, Växjö University press, Växjö 2009.
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Tidsintervallet sträcks ut och börjar 1933 till en bit efter kriget. Här ges inget svar på hur nazismen 

påverkade arbetarrörelsen i explicit mening. Den ger oss dock viktiga utvecklingslinjer angående 

regeringens handlande under 30-talet. Dessa ingående diskussioner kring svensk flyktingpolitik, 

utrikes- och neutralitetspolitik kommer att berika föreliggande arbete. Boken utgör därmed 

tillsammans med Sejersted ett nav i förståelsen av problemens komplexitet.

    Till bakgrundskapitlet används även Weimartyskland – Löfte och strategi av Eric D. Weitz, samt 

Beslutsfattarna – Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år av Leif Andersson och Ernst 

Wigforss biografi Minnen.33

    Även om Alf Ahlbergs bok Tysklands ödesväg inte talar om hur socialdemokratin påverkas av 

Nazityskland, kommer hans bok författad 1934 att ackompanjera och förstärka förståelsen av 

källmaterialets tidsbundna kunskap och syn.34

1:2 Problemformulering

Forskningsläget uppvisar dels ett samförstånd att demokratin var satt under hot, dels att 

socialdemokratin under 30-talet ifrågasatte socialismens teoretiska plats och funktion att bredda och 

befästa den politiska makten och att en förändrad praktisk socialism gjordes skönjbar. Men 

gradskillnaderna är här väsentliga att belysa. Det allvarliga är den splittrade synen på vilka 

anledningar eller incitament som låg bakom dessa förändringar. Samt i vilken grad förändringen 

inom arbetarrörelsens vägval tillskrivs inrikespolitiska strategier eller om de ska ses som direkta

svar på yttre antidemokratiska hot. Om vi följer Sejersteds resonemang till dess konklusion, innebär 

det att socialdemokratin inte behövde förändra sig ideologiskt utifrån det nazistiska hotet i direkt  

mening. Platsen inom det hegemoniska diskursfältet gavs istället av de borgerliga partierna som 

genom sitt ställningstagande mot fascism skapade ett inrikespolitiskt utrymme inom vilket  

socialdemokratin manövrerade sig. Tydligare uttryckt: De politiska val och den ideologiska 

förändring som gjordes, motiverades i högre grad av inrikespolitiska och taktiska skäl än av en 

direkt påverkan från Nazityskland. Ännu mer problematiskt blir det att Jonsson överhuvudtaget inte 

i sin belysning av den förändrade socialdemokratiska ideologiska kursen lägger någon vikt vid de 

rådande omvärldsförhållandena. 

    Alf W. Johansson refereras ofta i den senare forskningen. Att hans studie är central i den svenska 

33 Weitz, Eric D, Weimartyskland – Löfte och tragedi, Dialogos, Stockholm 2009. Andersson, Leif, Beslutsfattarna – 
Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, PM Bäckströms förlag, Stockholm 1996. Wigforss, Ernst, Minnen III  
1932-1949, Tidens förlag, Stockholm 1954.

34 Ahlberg, Alf, Tysklands ödesväg – Varför segrade nationalsocialismen?, Bokförlaget natur och kultur, Stockholm 
1934. Alf Ahlberg, själv en flitig debattör i tidskriften Tiden, var rektor vid folkhögskolan i Brunnsvik och tillika 
doktor i filosofi. 
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forskningen, råder det ingen tvekan om. Men hur kan den så till synes lätt avfärdas när 30-talets 

svenska historia ska skrivas? Johansson skriver själv i sin studie: ”Jag skall här inte gå in på 

socialdemokratins olika antifascistiska propagandaaktiviteter i Sverige. Istället skall jag på ett mera  

allmänt plan diskutera hur fascismen – med vilket i detta fall i första hand avses den tyska 

nationalsocialismen – påverkade socialdemokratin i Sverige.”35  Jag tror att detta ”allmänna plan” 

angående den nazistiska påverkan på arbetarrörelsen, men partiet i synnerhet, behöver fördjupas och 

breddas i svensk forskning. Därtill menar jag att motiven bakom, dvs. varför socialdemokratin 

agerade som de gjorde under 30-talet fortfarande har en del att förtälja.

     Sejersteds förståelse av de krafter som har påverkat den socialdemokratiska politiken är i första 

rummet nordiska och/eller av inrikeskaraktär. Kanske har detta fokus på den svensk-norska 

arbetarrörelsens utveckling över 100 år krympt världen något – kanske inte. Detta arbete får utmana 

Sejersteds uppfattningen att det nazistiska hotet spelade liten roll för den politiska och ideologiska 

socialdemokratiska verkligheten. Att därtill det senaste forskningsprojektet Sveriges förhållande till  

nazismen, Nazityskland och Förintelsen visat så litet intresse för arbetarrörelsens påverkan från 

Nazityskland är förvånande. Inte minst med tanke på rörelsens, både den fackliga och politiska, 

grepp om det svenska samhällets utveckling från 1932-1976. Här finnes Åmarks frågeställningar 

från 2003 inte helt tillfredsställt belysta.

    Av genomgånget forskningsläge har dock vissa spänningsfält kunnat registrerats. Vi kommer att 

gå igenom dessa och förklara deras funktion i arbetet under metodavsnittet. Att socialismen ses som 

en ”broms” i utvecklingen mot politisk makt och därmed ökad demokratisk utveckling står klart.  

Varmed arbetets ideologiska fokus förtydligats.

1:2:1 Syfte

Syftet med arbetet blir således att utifrån den socialdemokratiska debattidskriften Tiden undersöka 

om och i så fall hur arbetarrörelsen påverkades av det nazistiska hotet samt att berika förståelsen för 

vilken kunskap 1930-talets arbetarrörelse hade om Weimarrepublikens fall, den tyska nazismen och 

Tredje riket. 

35 Johansson 2000, s. 149.
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1:2:2 Frågeställningar

1 – Hur tolkade Tiden utvecklingen i Tyskland från Weimarrepublikens uppkomst till krigsutbrottet 
1939?

2 – Vilka orsaker såg Tiden låg bakom att nazismen kom till makten?

3 – Vilken strategi ansåg Tiden att nazismen hade för att komma till makten?

4 – Vilken social bas utgjorde enligt Tiden nazismens huvudsakliga stöd?

5 – Hur beskriver Tiden nazismens ideologi?

6 – Hur skulle en liknande utveckling enligt Tiden motverkas i Sverige?

7 – Går det att skönja att det nazistiska hotet i Tiden skulle få politiska och ideologiska 

konsekvenser för svensk arbetarrörelse och i så fall vilka?

1:3 Teori, begrepp och metod

Teoretiska perspektiv spänner från abstrakta till mer konkreta förklaringsmodeller. För mig är 

bruket av dessa en uppsättning glasögon med vilken forskaren läser, förstår och tolkar sina källor. 

Vilka glasögon forskaren väljer – styr och formar på det viset tolkningen av texten. Gemensamt för 

teorier är alltså att de kontrollerar och sätter gränser för forskaren och tolkningen – en teoretisk ram. 

Vissa problem och fenomen hamnar med automatik utanför ramen. De som hamnar innanför ges av 

teorin ett fokus och besvarar frågan i vilken kontext eller kausalitet ett resultat skall skådas.  

Föreliggande arbete är sammansatt dels av en sådan yttre, mer abstrakt ram, och dels av mer 

konkreta teoretiska verktyg som ibland tillsammans, ibland separat, har att fungera som 

undertecknads glasögon. 

    Ämnets komplexitet har krävt multipla teoretiska infallsvinklar samt en utvecklad arbetsmetod.  

Vi börjar här med att titta på de mer övergripande teorierna för att sluta i de specifika och 

begreppsorienterade och metodologiska utgångspunkterna.

Reinhart Kosellecks syn på historisk tid kan ses både som teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter. Koselleck menar att en historisk ”nutids” erfarenheter och historiesyn, men även 

denna ”nutids” förväntningar på framtiden färgar dess uppfattning av den samtid den lever i.36 En 

”nutid” består alltså av tre sammanlagda tider. Annorlunda uttryckt: Om nutid är x, dess historiska 

36 Reinhart, Koselleck, Erfarenhet, tid och historia – Om historiska tiders semantik, s. 23-27, Daidalos 2004.
(Tolkningen av Kosellecks historiesyn är en förenkling. Koselleck menar att tidsuppfattningen sett olika paradigm 
och att den sålunda har förändrats över tid. Ovanstående förklaring av Kosellecks teori är dock tillräcklig för att  
berika detta arbete).
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erfarenhet y, och dess framtida förväntan z – formar både y och z uppfattningen av x – i uppsatsen 

refererat till som det tredimensionella tidsrummet/nuet. Denna teoretiska yttre ram sätter sålunda an 

tonen för arbetet. Tydligare tjänar den till att låta den ackumulerade eller samlade kunskapen källan  

uppvisar, leda resonemanget framåt. Tanken är att när vi är framme vid 1939 ska en bild framgå av 

vilken kunskap som fanns i de valda texterna samt vilka farhågor som väntade i framtiden. Kort 

sagt: på vilken kunskapsbas val gjordes. Nu till de mer konkreta verktygen.

    Vad gäller den språkliga analysen tar jag min utgångspunkt i Bo Stråths inledning till Language 

and the Construction of Class Identities med underrubriken The Struggle for Discursive Power in  

Social Organisation: Scandinavia and Germany after 1800.37 Det teoretiska nav jag utgår ifrån är 

tanken att ideologisk och politisk makt stammar från makten över begrepp och kategorier av 

mening.38 Den kollektiva och fördelningspolitiska makten handhas och styrs av de som befinner sig 

i hegemonisk ställning. De kan även ses som producenter av kulturell, social och politisk mening – 

innefattande även upprättandet av normer och samhällelig moral. 

    Ovanstående resonemang klargörs när vi adderar en annan utgångspunkt. Stråth menar att 

förändrat politiskt beteende kan och bör ses i ljuset av den politiska diskursiva kampen.39 Ur Stråths 

teori drar jag följande slutsatser som riktas specifikt mot min undersökning. Jag menar att den 

laddning som finns mellan två starka dikotomiska krafter eller kraftfält som demokrati och diktatur  

utgör, ofrånkomligt manövrerar sig utifrån varandra och skapar en ny eller reformerad ideologi och 

politik för att skydda sig alternativt störta motståndet. I mötet mellan dessa båda krafter uppstår en 

tredje effekt, nämligen att tidigare begrepp, språkliga fenomen och identiteter, blir förvridna av 

motståndet och tappar sin plats i det vunna hegemoniska diskursfältet, vilket innebär att dessa måste 

återidentifieras och återvinnas. Detta kan innebära att begrepp får en reformerad innebörd – ställd i  

skydd mot den av motståndet infekterade innebörden. Vad jag vill kalla en språklig förskjutning. 

    Inom detta teoretiska nav och som ytterligare stöd för ovanstående slutledning, faller även 

Kristina Boréus idé att språket utgör ”ett slagfält för dem som eftersträvar makt över tanken”.40

”Den som vinner kampen om centrala termers betydelse vinner makten över tanken inom en viss 

språkgemenskap.”41  Camilla Lekebjer, som på detta sätt utgår från Boréus' resonemang kallar en 

sådan kamp för en ”semantisk konflikt”.42 På detta vis skapas ett konkret teoretiskt verktyg som väl 

37 Stråth, Bo (ed), Language and the Construction of Class Identities – The Struggle for Discursive Power in Social  
Organisation: Scandinavia and Germany after 1800, Gothenburg University, Gothenburg 1990.

38 Ibid., s. 1-8.
39 Ibid., s. 6 ”I think Stedman Jones has a point when he argues that historians should look at changes in the political 

discursive struggle itself to explain changes in political practise”. Ibid.
40 Boréus, Kristina, Högervåg – Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989, s. 38, Tidens 

förlag, Stockholm 1994.
41   Lekebjer, Camilla, ”'Diktatursmittan anfaller!': En språkteoretisk undersökning av kommunismdebatten
      2004/2005”, s. 3, C-uppsats, Södertörns högskola 2007.
42 Ibid.
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låter sig appliceras i spänningsfältet mellan demokrati och diktatur och den kamp och konflikt kring 

begrepps betydelse som finns i Tiden. Dock kommer jag i detta arbete byta ut Lekebjers semantik, 

mot det mera allmänna ordet begrepp. Anledningen därtill är att semantik leder tankarna in på 

språkvetenskap och läran om språks betydelser, där jag som forskare analyserar ett språkligt 

fenomen. Det är inte min uppgift i detta arbete. Jag vill inte sätta mig över, snarare in i texterna och 

debattörernas samtal. Lyssna av och försöka förstå hur en yttre påverkan kan förskjuta ett ords 

betydelse.

   För att konkludera och konkretisera ovanstående resonemang, vill jag se hur de 

socialdemokratiska debattörerna i Tiden tar sig an kampen om begreppen. Hur de identifierar en 

begreppslig konflikt, genomför en språklig förskjutning som innebär en förändrad ideologisk och 

politisk hållning – dvs. förändrad politisk identitet – allt i ett direkt förhållande till den politiska  

utvecklingen i Tyskland under 1920 och 30-talet. Jag låter på detta sätt en hypotes bli drivande inom 

en teoretisk ram. Jag skapar även ett teoretiskt och metodologiskt fokus – här kallat kampen om 

begreppen. Låt oss därför titta närmare på dessa begrepp och deras funktion i vår kontext! 

Diskussionen nedan kommer leda oss fram till olika spänningsfält som mer eller mindre tydliggjorts 

i forskningsläget och som senare i arbetet kommer att prövas metodologiskt. Nedanstående 

resonemang kring socialismen och tillhörande begrepp får även ses som en del av bakgrundsdelen 

och förståelsen av föreliggande arbete.

1:3:1 Socialism 

Socialismen stammar ur det sena 1700-talets industrialism.43 Tanken på det gemensammas bästa kan 

få summera dess absoluta bas och får ses som en motvikt till individualismen och senare den 

konservatism som föddes ur den franska revolutionen. I och med Marx' adaptering och 

historiografiska förklaring av socialismen i sin ekonomiska teori blev den även en kritik mot 

kapitalismen. En viktig förståelse till detta arbete är inte en ingående studie i alla schatteringar av  

marxism, socialism och kommunism. Viktigare är att belysa det marxistiska och socialistiska 

tankegods som i socialdemokraternas partiprogram 1920 är en orubblig och stark del i den 

socialdemokratiska ideologin.44Hjalmar Brantings reformistiska linje 1917 skapade en klyvning inte 

bara i partiet utan även i den marxistiska och socialistiska utgångspunkten att det kapitalistiska 

samhällets omstörtning och klasskampen bara kunde vinnas genom revolution.45Genom detta val 

marginaliseras den socialistiska idén successivt inom socialdemokratin. Titlarna Från socialism till  

9
43 Giddens, Tony, Tredje vägen – om socialdemokratins förnyelse, s. 12f, Atlas förlag, Stockholm 1999.
44 Se bilaga 1.
45 Sejersted 2005, s. 151f.
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välfärd och Att anpassa sig efter det möjliga, symboliserar tydligt Frans Severins och Tomas 

Jonssons teori om socialismens marginalisering inom den svenska socialdemokratin, som detta 

arbete utgår från. Att denna marxistiska och socialistiska teori var uttryckt så tydlig i 1920 års 

partiprogram och ändrades först 1944 (och då inte mycket), gör att vi kan se en konflikt mellan den 

teoretiska och den praktiska diskussionen i synen på socialismen.

1:3:2 Socialism, internationalism och neutralitet 

Alf W. Johansson och Torbjörn Norman beskriver i Socialdemokratins samhälle 1889-1989 

socialdemokratins förhållande till socialismen och internationalismen och den interaktion mellan  

dessa begrepp som i svensk utrikespolitik och neutralitetspolitik mellan 1920 och framåt skapar ett  

spänningsfält där två positioner gör sig gällande; den säkerhetspolitiska (i detta uppsatsarbete kallat 

den första principen), som innebär försvarandet av den egna nationen och den ideologiska-

deklaratoriska (kallat den andra principen), menandes att solidaritetstanken går igen i 

neutralitetspolitiken och därmed utanför det egna landets gränser, en gemensam front för fred och 

dess säkerställande.46 Vi ska här närmare utifrån neutralitetsbegreppets innehållsliga konflikt i 

källmaterialet utgå från dessa positioner. Därmed avgränsas synfältet till de artiklar som 

problematiserar denna dikotoma konflikt i begreppslig mening. Övriga ämnen rörande militära 

frågor, försvarets beskaffenhet, den handelspolitiska hållningen i kommande krig, frågor som inte 

direkt härleder till diskussionen om vad neutralitetsbegreppet ska stå för, har lämnats åt sidan.

    Den socialdemokratiska tidskriften Tiden, undersökningens primära källmaterial, deklarerar i 

försättsbladet 1908/09 sin osvikliga hållning till partiprogrammet och den 2:a Internationalen.  

Försättsbladets innehåll ligger därmed som bakgrund till diskussionen i Tiden och bör så beaktas.

1:3:3 Begreppen i Tiden

Kampen om demokratin är i tidskriften lika mycket en kamp om språket – om de för 

socialdemokratin så viktiga begreppen och deras innehåll. Därmed är det lika mycket en kamp om 

den egna ideologin, den politiska identiteten och hotade strukturer. Begrepp är, med utgångspunkt 

från mitt teoretiska resonemang, en fråga om makt och politisk positionering. Jag har däremot inte 

funnit nödvändigt att vidare analysera vad som kan få vara ett begrepp eller inte, utan låter 

materialets tyngdpunkter och debattörernas egna bedömningar därom vara rådande. Detta innebär 

46 Johansson, Alf W., Norman, Torbjörn, ”Sveriges säkerhet och världens fred – Socialdemokratin och 
utrikespolitiken” i Misgeld, Klaus, Molin, Karl, Åmark, Klas (Red), Socialdemokratins samhälle – SAP och Sverige  
under 100 år, Tidens förlag, Stockholm 1989.
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att kombinationer av begrepp ibland blir implicita. (Neutralitet läses till exempel ofta svensk  

neutralitet). Jag kommer vid behov och i skrivande stund problematisera och mer ingående definiera 

bredden och betydelsen av begreppen där så anses nödvändigt. 

    Bruket av begreppet nazism innebär i min förståelsevärld de aktörer, grupper eller organisationer 

i Tyskland som agerar inom ramen för det av Hitler styrda nationalsocialistiska partiet eller som på 

annat sätt agerar inom rörelsens ideologiska ram. Nazismen är alltså alltid tysk om inte annat 

specificeras.

1:3:4 Metod

Om vi summerar de viktigaste iakttagelserna hittills, så har vi skapat två fokus som på olika sätt  

betjänar detta arbete. Ett ideologiskt, socialismen, och ett teoretiskt, kampen om begreppen.

    Jag vill i detta arbete pröva att utifrån dessa övergripande fokus låta följande spänningsfält utgöra 

en metodologisk funktion. Valet av dessa har flera grunder. För det första har de framträtt ur den 

hittills förda diskussionen på ett otvunget sätt. Vi har sett hur de utgör verkliga spänningsfält som 

väl skulle kunna belysa en rörelse - en ideologisk och politisk förflyttning. Det andra skälet är att  

dessa spänningsfält väl stämmer överens med undersökningsmaterialets huvudsakliga oro eller 

konflikt. Tidskriften Tiden visar att språket och den begreppsliga innebörden vid analysen av 

nazismen ligger i centrum. För det tredje är min förhoppning att metoden tydligt skall kunna visa på 

syftets om och hur debattörerna påverkas inom spänningsfälten i diskussionen om det nazistiska 

hotet. 

     Spänningsfältsmetoden knyter på detta sätt elastiskt ihop källa, syfte, teori och fokus. Det blir  

med andra ord en aktörsorienterad kvalitativ innehållsanalys, där Tidendebattörernas diskussion 

kring begreppens innehåll och, vilket inte nog kan understrykas, i direkt paritet med det nazistiska  

hotet, jämförs utifrån dessa spänningsfält. 

1:3:5 Spänningsfält

Tanken med dessa spänningsfält är att se hur en systempolitisk konflikt mellan demokrati och 

diktatur kan iakttas på andra mer specifika områden. Nedanstående konflikter eller spänningsfält får  

ses som politiska områden och begrepp som utmanas av nazismen och som, i försvarandet av det 

demokratiska systemet och dess värden, måste ifrågasättas av Tidendebattörerna. I korthet: Hur 

förändras synen eller förskjuts positioneringen inom nedanstående spänningsfält under hotet av 

nazismen?
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Demokrati vs diktatur 

Utan att fördjupa oss i dessa politiska systems olika utgångspunkter – vill jag påstå att de står i stark 

motsättning till varann. När Hitler och nationalsocialismen hotar och försvagar demokratiska 

system i Europa under 30-talet, utmanas även svensk demokrati och svensk arbetarrörelse. Med 

hänvisning till mitt teoretiska resonemang kan vi därför tala om en politisk konflikt av diskursiva 

mått och konsekvenser. Som Åmark är inne på i sina frågeställningar handlar det om att skydda 

demokratin mot detta hot. 

Politisk demokrati vs utvidgad demokrati

Handlar om arbetarrörelsen vilja att gå från rösträtt och parlamentarisk acceptans till genomförandet  

av social och ekonomisk demokrati.

Socialism i teori vs praktik

Vi har sett hur socialismen marginaliserats, alternativt förändrats, för att i praktiken fungera och 

locka till sig större grupper. Har detta påskyndats eller framtvingats av det nazistiska hotet?

Nationalism vs internationalism

Med tanke på att nationalsocialismen var starkt nationalistisk, vill jag se om min källa påverkas av  

deras syn på nationalism/internationalism.

Neutralitetens första princip vs neutralitetens andra princip (Förklaras ovan)

Jag vill se om och hur dessa principer påverkas i det pågående samtalet om det nazistiska hotet.

1:4 Källor och källkritik

Att bygga studien på Tiden som främsta primärmaterial är detsamma som att 

prioritera att gå på djupet.47 

I försättsbladet till första årgången av Tiden 1908/09 förklarar Hjalmar Branting att tidskriftens 

grundlinjer är desamma som finns i partiprogrammet och i den av ”arbetare-Internationalen” 

uppdragna tanken om en socialistisk världsrörelses samverkan.48 Den vill främja ”arbetarrörelsens 

fortsatta utveckling till teoretisk klarhet och praktisk kampduglighet” samt ” fördjupa och utveckla 

kännedomen om de socialistiska rörelsens väsen och innebörd, dess förutsättningar och syften, dess 

47 Berge, Anders, Det kalla kriget i Tidens spegel, s. 12, Carlsson Bokförlag, Stockholm 1990.
48 Branting, Hjalmar, Tidskriften Tiden, (Försättsblad), 1908/09.
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vägar och avvägar, dess medel och mål”.49 Tidskriften ska främja rörelsens ”inre utvecklingsarbete 

och göra den ännu mycket mera känd och spridd, främst inom egna leder, men också utåt, för att 

vinna ny mark.”50 

    Tiden var och är en plattform för socialdemokratisk debatt, analys, kritik och nyhetsfönster. Från 

starten och fram till 1939 hade den undertiteln socialistisk kritik och politik – vilket senare ändrades 

till socialdemokratisk idé- och debattskrift. Citaten ovan visar klart den socialistiska idétradition 

som spänner tillbaks till Internationalerna och den kosmopolitiska tanken om en enad arbetarrörelse 

i världen.51 Och även om redaktör Branting senare skulle välja den reformistiska vägen, anas här en 

kämpaglöd sprungen ur revolutionära traditioner.52

     Tidskriften har i stort utkommit om 10 nummer per år och finns idag samlade i bandupplagor om 

ca 600 sidor per band och år. Fokus i Tiden ligger på debattinlägg och analyser av in- och 

utrikespolitisk karaktär. Kort sagt möter oss hela världen i Tiden, allt silat genom socialdemokratiskt 

värderingsfilter. Dess idévärld och tendens – som är sprungen ur en socialdemokratisk, marxistisk 

och socialistisk tradition - är för mitt syfte snarare ett villkor än ett hinder. 

    Anders Berges citat i ingressen ovan är inga överord. Texterna är att likna med essäer, där ett 

huvudtema ofta bryter ut i delteman och syntetiseras i slutet av inlägget – ofta i argumentation med 

dåtidens teoretiker, filosofer och samhällsanalytiker, vad vi idag närmast skulle kalla ett teoretiskt  

perspektiv inom ett ämne eller fenomen. Detta gör Tiden som källa unik. Den berättar varifrån den 

tar sitt tankegods - vilken diskurs som föder tidskriftens resonemang och därmed med vilka 

principer och värderingar den bygger sin verklighet och ur vilken den sedan tar sina beslut. I det 

avseendet kan jag svårligen se någon annan källa som bättre har att berätta för eftertiden, de 

socialdemokratiska byggstenarnas tillblivelse. I allra högsta grad handlar detta arbete därför om 

diskurs och diskursförändring.

    Essäerna eller artiklarna utgör blickfånget för uppsatsen. Andra dispositionella inslag i Tiden är: 

In och utrikes, Litteratur, Händelser och spörsmål, samt Från läsarna. Ur dessa kategorier hämtas 

mycket litet av diskussionen i undersökningen. Dessa är mer allmänt hållna och ger en fin inblick i 

vad socialdemokraterna egentligen visste, vilka nyheter man mottog från exempelvis Tyskland och 

vilka som ansågs viktiga. Dock har jag funnit att dessa nyheter implicit eller explicit inbegrips och 

problematiseras tillräckligt i artiklarna, vilkas analyser och teoretiska utgångspunkter för detta  

arbete därför har större bäring.

    Titeln Det nazistiska hotet i Tidens spegel, är en passning till Berge med devisen en gång är ingen 
49 Ibid.
50 Ibid. Kursivt i original.
51 Blomqvist, Håkan, Nation ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, s. 35-129, Carlsson Bokförlag, 

Stockholm 2006.
52 Sejersted 2005, s. 137-174.

17



gång, två gånger är en tradition. Tiden har potential att berätta, spegla socialdemokratiska 

tankegångar fångade i en tidskapsel. Tidskriften diskuterar val och värderingar. Om situationen och 

utvecklingen i Tyskland och det hot diktaturen utgör på de socialdemokratiska principerna. Ska den 

kamp arbetarrörelsen i Sverige och Europa kämpat för gå förlorad? Ska barbariet och diktaturen 

segra? Ska den sociala, kulturella, ekonomiska och politiska socialdemokratiska vinningen vara 

ogjord? Vilka val står vi inför och vilka värden måste i denna utmaningens tid försvaras? Dessa 

ämnen debatteras i tidskriften Tiden! Oron och rädslan är påtaglig. Utmaningen rejäl. Här möter vi 

en socialdemokratisk elit, samlad mellan två ideologiska kraftfält. Demokrati versus diktatur -  

demokratiska värderingar versus nationalsocialistisk ariseringsideologi - frihet versus barbari.

    Tiden utgör med sin kontinuitet ett exklusivt material som jag menar är förbisedd av dagens 

historiker. Artikelförfattarna spänner över stora områden men även över ett stort socialdemokratiskt  

fält. Här möter vi allt från Per Albin Hansson och Ernst Wigforss till rektorn för Brunnsviks 

folkhögskola och filosofie doktor i filosofi - Alf Ahlberg. Är man intresserad av tankemönster - hur 

idéer föds, formas och omformas, hur processen innan besluten tas går till, hur de val som går att 

läsa i partiprogram, motionsprotokoll, rapporter och regeringsbeslut egentligen är uppkomna, ur 

vilken diskurs de är sprungna – lämpar sig denna källa väl som studie. I korthet: Om ett parti har en 

själ, är jag övertygad om att det är i ett material som Tiden vi kan finna den.

    Forskningen och den kritik som riktats mot samlingsregeringens agerande under andra 

världskriget har utgått från källor av mer beslutsfattande karaktär – ofta jämförda med biografier  

och dagböcker för att få centrala aktörers perspektiv på händelseutvecklingen. Detta är naturligtvis 

inte fel, men lämnar mig otillfredsställd i fråga om diskussionen och debatten bakom besluten.

    Min tidsperiod spänner alltså över åtta år. Jag har gått igenom tidskriftsbanden om dryga 4000 

sidor och haft fokus på de artiklar som i begränsad eller uttalad mening handlat om Tyskland. 

Närmare bestämt: debattörernas analys av och/eller oro inför den nazistiska utmaningen och vad 

Nazityskland och dess ideologi kan komma att spela för roll internationellt och nationellt och dess 

utmaning mot arbetarrörelsen och demokratin. En grov uppskattning är att 20% av alla texter under 

denna tid har någon koppling till detta ämne, vilket har föranlett mig till att göra vissa 

begränsningar och avgränsningar. 

    Valet av debattartiklar i Tiden för denna undersökning vilar på flera grunder. Ett absolut krav har 

varit att alla artiklarna direkt eller indirekt relaterar till Nazityskland eller Weimarrepubliken.  

Därefter har artiklar om begreppens roll och Tidens begreppsliga diskussion fått vara styrande. För 

att berika dessa artiklars diskussion och den kontextuella förståelsen, här menandes med vilken 

historisk kunskap och erfarenhet debattörerna för sitt tidsbundna resonemang, har jag därtill valt 

artiklar som analyserat Weimarrepublikens fall och nazismens uppkomst och dess identitet. 
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    Tiden är alltså ett utmärkt material att undersöka den socialdemokratiska jordmånen. Dock har 

det sina begränsningar. Materialet kan visa på tendenser men låter oss inte dra fullständiga 

slutsatser. Vi kan följa debatten bakom besluten – dock inte hela vägen fram till dess klubban når 

bordet. För detta krävs ett bredare material. Undersökningen kan därför ses litet som en 

mikroundersökning utan att göra anspråk på makrogåtans lösning. 

Jag vill nu gå in något på problematiken att använda enskilda aktörers texter som källa. 

    Anders Berges undersökning använder sig till skillnad från min av tidskriftens ”redaktionella 

material – ledare, utrikeskrönikor och utrikesspeglar.”53 Detta gör att han konsekvent kan hävda att 

Tiden säger, Tiden förespråkar etcetera. Även jag kommer att använda Tiden som samlande subjekt, 

men då författarna bakom artiklarna är individer med egen agenda och unika uppgifter inom 

arbetarrörelsen uppstår problem med en etikettsförenkling. När det gäller författarnas implicita  

syfte, dvs en politisk agenda dold för läsaren, har detta arbete ingen ambition att spekulera.  För att  

kringgå denna problematik har jag valt att styrka viktiga iakttagelser och ståndpunkter från flera 

författare i Tiden. För att ett resultat skall kunna presenteras har jag valt att låta den majora 

hållningen i en given fråga vara Tiden representativ. Om avvikande meningar finnes, kommer dessa 

att presenteras. Förtydligande: Etiketteringen Tiden som samlande subjekt får i detta arbete utgöra 

den klart dominerande synen som finns representerad av det största antalet debattörer vid varje 

givet fenomen eller fråga. Dessa är representerade antingen i den löpande texten eller i notform. I  

slutdiskussionen används Tiden konsekvent som röst för debattaktörerna. Här blir min bedömning 

avgörande. 

   En gruppering av aktörer under Tidens etikett är alltid en förenkling. Här vilar ett ansvar på mig 

som forskare att göra dem rättvisa och att i arbetet tydliggöra deras gemensamma position. Vad 

gäller artikelförfattarna, vilka de är och vilka uppdrag de har vid den givna tiden, kommer jag i  

detta arbete ge korta biografier i fotnotsform av de debattörer som i arbetarrörelsen vid tiden har de 

tyngsta politiska uppdragen. 

    Som komplement till Tiden har jag även använt mig av 1920 års partiprogram. Detta programs 

grundsatser finns i detta arbete med som bilaga.

53 Berge 1990, s. 12.
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1:5 Disposition

Undersökningen - Kampen om begreppen  - är gjord i ett stycke inom vilken fyra begreppsliga 

fokus bildar underrubrikerna; Socialismen och dess begreppsliga attraktioner, Massan – ett 

månghövdat problem,  Medelklassen – ett svårfångat fenomen, samt Neutralitet – en principiell  

diskussion. Då varje underrubrik bara är några sidor har sammanfattningarna mer beskaffenhet av 

konklusion och argumentation än något krav på att vara heltäckande. Arbetet avslutas med 

resultatredovisning följt av diskussion med tidigare forskning - en utvärdering av syfte och 

frågeställning ställd i relation till källmaterialets beskaffenhet, teori, hypotes, samt metodval. Sist  

förs en mer övergripande diskussion kring resultatet och tankar för framtida forskning.

1:6 Bakgrund
Det tyska socialdemokratiska partiet (SPD) skulle spela en nyckelroll i Weimarrepublikens 

tillkomst. Tillsammans med Zentrum och Deutsche Demokratische Partei (DDP) bildade de 

Weimarkoalitionen. SPD's marxistiska retorik såsom ”klasskamp” och ”proletariatets internationella  

solidaritet”, tillika deras avoghet mot den tyska radikala vänstern, gjorde att de under 

Weimarrepublikens 14 år hade svårt att skapa bredare politisk bas.54 Den uteblivna omdaningen av 

det kapitalistiska samhället, draperade med samma retorik och röda färg som kommunisterna, 

gjorde dem till ett lovligt politiskt byte. Wilsons och Clemenseau's mfl's hårt ställda diet genom 

Versaillesfördraget medförde att många tilltalades av högerns nationella retorik. Judar, bolsjeviker  

och socialister blev nationalpartiernas retoriska vapen i kampen om politisk status och skapandet av 

ett vi som enar och de som splittrar.55 Den sista Weimarfasen mellan 1930-33 visade med all 

tydlighet att Weimarkoalitionen inte lyckats bemästra de politiska, ekonomiska och sociala  

utmaningarna.56 Med passivt och aktivt stöd fördes istället 1933 Tysklands nya hopp fram till 

makten – Adolf Hitler.57

    Det svenska politiska klimatet under samma period kan förenklat sammanfattas som 

minoritetsregeringarnas årtionde.58 Det socialdemokratiska partiet hade dessförinnan bildat koalition 

med liberalerna och den långa interna striden inom arbetarrörelsen angående en reformistisk eller  

revolutionär samhällelig förändring manifesterades med partiets splittring 1917.59 Åtta timmars 

54 Weitz, Eric D. Weimartyskland – Löfte och tragedi, s. 80, Dialogos, Stockholm 2009.
55 Ibid., s. 36-38, 83-89. USA's president Woodrow Wilson och Frankrikes konseljpresident Georges Clemenseau 

dikterade tillsammans med Italien och Englands premiärministrar villkoren för fördraget. Tyskland hade inga 
representanter inledningsvis.

56 Ibid., s. 79ff. Weitz delar in Weimarrepubliken i tre faser 1928-23, 1924-29, 1930-33. Även om den mellersta fasen  
innebar stabilitet, slutade varje fas i ekonomisk eller politisk kris.

57 Ibid., s. 117.
58 Andersson, Leif, Beslutsfattarna – Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år, s. 53-70. PM Bäckströms förlag, 

Stockholm 1996.
59 Sejersted 2005,  s. 152. 1917 bildades därav Sveriges socialdemokratisk vänsterparti.
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arbetsdag, kvinnlig rösträtt och krigets krispolitik stod i centrum. 1920 bildade Socialdemokraterna 

sin första regering. Minoritetsregeringens beskaffenhet gjorde att den socialistiska omdaningen och 

de ideologiska målen fick vänta. Regeringstillträdet i september 1932 förde med sig Per Albin 

Hanssons tanke om folkhemmet. Denna ideologi skulle successivt ersätta det socialistiska arvet. Här 

gavs nya förutsättningar att närma sig en ekonomisk politik som kunde möta tidens krav och sociala 

utmaningar. Krisprogrammet kunde slutligen sjösättas med stöd av bondeförbundet.60 Den engelske 

ekonomen Keynes teorier om konjunkturens balansering sedd över längre tid anammades av 

stockholmsskolan och översattes till svenska förhållanden och modell.61 Härigenom hade partiet i 

Sverige skaffat sig politiska och ekonomiska verktyg. Därtill och därav skapades ett samhälleligt 

och demokratiskt förtroende och manövreringsutrymme som det tyska systerpartiet hade saknat.

* * *

60 Populärt kallat ”kohandeln”. Se Andersson 1996, s. 72. Wigforss 1954, s. 30, kapitlet ”Vägen till kohandeln”. 
61 Se Andersson 1996, s. 72. Sejersted 2005, s. 170-172.
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2 Kampen om begreppen 

När vi nu tar oss an den begreppsliga diskussionen i Tiden, kommer mycket att kretsa kring 

arbetarrörelsens ideologiska centrum – socialismen. Genom att utgå från 1920 års partiprogram, får 

vi en förförståelse och en utgångsposition i synen på socialismen. Tanken är att när väl en position 

etablerats, kan eventuella förflyttningar inom spänningsfälten lättare identifieras. 

2:1 Socialismen och dess begreppsliga attraktioner

Utdrag ur Socialdemokratiska arbetarpartiets program 1920: (Hela texten i Bilaga1)

Denna klasskamp skall icke upphöra, förrän samhället så omdanats, att den kapitalistiska 
utsugningen helt är upphävd, klassamhället fallet och massfattigdomen avskaffad.

Detta åter kan endast ske genom att upphäva den privatkapitalistiska äganderätten till 
produktionsmedlen och lägga dem under samhällets kontroll och besittning samt genom 
att ersätta den nuvarande planlösa varuproduktionen med en socialistisk, efter samhällets 
verkliga behov planlagd, för välståndets höjande stegrad produktion.

Detta mål kan icke uppnås utan politisk kamp. Socialdemokratin vill därför samla och 
politiskt organisera de utsugna klasserna, klargöra deras roll i den sociala utvecklingen, 
målet och vägarna för deras klasskamp, erövra den politiska makten och på den väg och i 
den ordning utvecklingen själv anvisar, genomföra samhällets socialistiska organisation.

Arbetareklassens intressen äro desamma i alla länder med kapitalistiskt produktionssätt. 
Med utvecklingen av världshandeln och produktionen för världsmarknaden bliver 
arbetarnas ställning i varje land beroende av deras ställning i övriga länder. 
Arbetareklassens frigörelse är därför ett verk, vari alla kulturfolk måste deltaga. Med 
erkännande härav förklarar sig Sverges socialdemokratiska arbetareparti vara ett med 
socialdemokratin i andra länder.62

Som Enn Kokk skriver i en presentation av programmet är detta det kanske mest marxistiska av alla 

socialdemokratiska program.63 Här känner vi igen utsugningsbegreppet och klasskampsretoriken 

från undersökningens inledning. Privatkapitalismen ska upphöra och tillkomma samhället – i denna 

omdaning är partiet delaktig och ett med andra socialdemokratiska länder i en internationalistisk 

kamp.

    1936 gör Herbert Tingsten i Tiden en inventering av vad begreppet socialism står för i 

62   http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/landskrona/dokument/tidigare_partiprogram_1897-
1990.pdf [hämtat 20111128]. Detta arbete fördjupar sig inte i programmets konkreta krav. Här är grundsatserna 
tillräckliga för att belysa det socialistiska och internationalistiska arvet och språket. (Sverige stavades ofta under 
denna tid utan i).

63 Ibid.
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nationalsocialistisk dräkt.64 Här tydliggörs den begreppsliga konflikt och de spänningsfält som vi i 

arbetet kommer att fördjupa oss i. Lägg märke till hur Tingsten vänder sig mot den språkliga 

förskjutningen och den därigenom förändrade situationen för arbetarna. 

Så t.ex ha orden demokrati och frihet i fascistisk mening och nazistisk teori anammats i 
betydelser rakt motsatta dem, som tidigare varit de härskande. Nazismens annektion av 
begreppet socialism är även ett uttryck för denna tendens. Socialismen blir en känsla av 
solidaritet eller en etisk uppfattning. För proletariatet skall föreställningen om nationens 
storhet, om arbetets ideella innebörd, vara vägledande; den ekonomiska ersättningen för 
arbetet blir en underordnad sak jämförd med detta inre; andliga värde. Men i företag och 
affärer behövs de ekonomiska lockmedlen; näringslivet måste därför vara fritt. Generöst 
socialiserar och fördelar man de högre, moraliska värdena; inom begränsade folkgrupper 
stanna de föraktade materiella tingen – makt och pengar.65

    Tingsten är väl medveten om att begreppets innehåll fluktuerat sedan mitten på 1800-talet, men 

att det i nationalsocialistiska teoretikers ägo kommit att betyda dess ursprungliga motsats. 66 Artikeln 

berättar att från 1920-talet och fram till 1934 har den socialistiska tanken utarmats även inom 

nationalsocialismen.67 En tidig nationalsocialistisk socialism var att nationen och staten skulle äga 

bankerna, äga och fördela jorden, äga produktionsenheterna och att arbetarna skulle ta del av 

företagens vinster.68 1930 hade den socialistiska tolkningen försvunnit. Privat ägande var nu i sin 

ordning. Att inte äga jord riktade sig mot judar. Nu hette det istället att ”medbestämmanderätt för  

arbetare i företags ledning […] skulle underminera äganderätten […]”.69Nationen inte staten skulle 

vara allenarådande. Socialism hade inte längre någonting med den ekonomiska verkligheten att göra 

hette det.70 ”Marxismen hade sin rot i kapitalismen, ty den ville 'bara' föra över egendomen från 

enskilda till staten” kunde det heta.71 ”Endast nationalsocialismen är därför verkligt 

antikapitalistisk”.72 Här, menar Tingsten, förvandlas den nationalsocialistiska socialismen från 

”klassocialism till folksocialism”.73

     Detta om artikeln i stort. Vad gäller det indragna citatet ovan menar jag att när Tingsten berättar  

vad som är nationalsocialismens motsatta och därmed felaktiga syn på socialismen, så bör vi kunna 

läsa dess kritik omvänt, dvs vad som implicit är Tingstens syn på saken. Värt att notera är då 

64 Tingsten, Herbert, ”Begreppet 'socialism' i nationalsocialismen”, Tiden 1935, s. 604.
65 Ibid., s. 615. Understrykningarna är mina.
66 Teoretikerna är talrika i artikeln. För vän av intresse namnges de här även om de i sig för arbetet inte är av vikt. Mer  

så det faktum att de alla tjänat till nationalsocialismens definitionen av begreppet: Spengler, Corradini, Moeller, 
Krannhals, Sombart, Schaumburg-Lippe, Köhler, Ley, Frick, m.fl.. Flera av dem framträdande inom partiet.

67 Ibid., s. 604.
68 Ibid., s. 606.
69 Ibid.
70 Ibid., s. 613.
71 Ibid., s. 613. Tingstens tankegods kommer här från en nationalsocialistisk teoretiker vid namn Wilhelm ur boken 

”Deutschland wie es wirklich ist.” (Gäller även nedanstående citat i brödtexten.)
72 Ibid.
73 Ibid., s. 611.
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följande: Dels kritiserar Tingsten att nationalsocialismen ersatt begreppet socialism med solidaritet.  

Genom denna manöver ligger vägen öppen för nazisterna att skapa helt andra förutsättningar inom 

begreppet socialism som enligt Tingsten står i direkt motsatts till socialismens tanke. Tingsten 

vänder sig även mot nationens nya roll som begränsande för proletariatet. Här kan skönjas att den 

rådande tanken för honom fortfarande är programenligt internationalistisk där ”Sverges 

socialdemokratiska arbetareparti [ska]vara ett med socialdemokratin i andra länder.” 74 Proletariatets 

främsta uppgift är inte att tjäna nationen utan arbetare i alla länder och sin egen klasskamp. Tingsten  

ser att denna kamp omintetgörs genom att nation och socialism förknippas med moralisk, andlig 

och etisk gemensamhet och plikt. Tingsten menar även att det i Tyskland finns en ”religiös 

socialism” som i förlängningen får konsekvenser.75 Här belysta av Tingsten genom arbetsfrontens 

chef Ley: ”arbete är en välsignelse […] 'det är den längtan till det eviga, som finnes hos varje 

människa...' […].  [Arbetets lön mäts] i detta eviga, icke i det materiella'. 'Arbetet är icke till för  

lönens, för pengarnas skull, utan arbete är självändamål'.”76

    Tingsten ser alltså hur nationalsocialisterna genom en språklig förskjutning av begreppet 

socialism önskat skapa en ny mening åt folket och arbetarna. Här utgör nationen det nya målet, för 

vilken arbetarna ska uppoffra sig och vilken förser dem med mening. Tingsten fortsätter:

Socialist är var och en som icke känner något högre mål än sitt folks väl, heter det i ett  
Hitlertal, i ett annat att varje medlem av ett folk sättes på sin rätta plats. Socialism är  
”folkgemenskap  eller  kamratskap”  skriver  Goebbels.  […]  Socialism  är  oavlåtligt 
förverkligande av en inre hållning, som ej begär något för det egna jaget, och är beredd 
att göra allt för folket. […] Socialismen är ”ett folks sedliga, liksom nationalismens dess 
fysiska självhävdelse.”77

Här uppmärksammar Tingsten ännu en språklig förskjutning. Begreppet socialism började likna 

begreppet social och likställdes med ”kamratskap, solidaritet, folkgemenskap, pliktkänsla” och 

kunde även med preussiska förtecken innebära ”en på 'Blut und Boden' grundad folkgemenskap”.78 

Denna gemenskap eller ”Gemeinschaft” är en nationalsocialistisk annektering och förvridning av 

sociologen Lorentz von Steins teori som Lot Anker belyser i artikeln ”Stat, samhälle och 

Gemeinschaft”.79 ”I de olika fascistiska statslärornas strid mot de demokratiska frihetsvärdena och 

det demokratiska frihetsbegreppet har slagordet 'Gemeinschaft' ryckt fram i den politiska 

74 Se bilaga 1.
75 Tingsten Tiden, s. 612.
76 Ibid., s. 614. Robert Ley ”omorganiserade arbetsfronten och såg till att få bort resterna av den fackliga kulturen och  

dess attityder”. (min översättning av:) Evans, Richard J, The Third Reich in Power1933-1939, s. 107, 461. Penguin 
Books, London 2006.

77 Tingsten Tiden, s. 611f.
78 Ibid., s. 605-607.
79 Anker, Lot, ”Stat, Samhälle och 'Gemeinschaft'”,  s. 491-501, Tiden 1937. Lorentz von Stein var en tysk sociolog 

och statsteoretiker och samtida med Engels och Marx.
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diskussionens centrum.”80 Anker ser att Steins tankar nyttjats av nationalsocialisterna ”som en 

teoretisk vägröjare för Hitlerriket”.81 Speciellt för begreppet är att det ”övervinner” jaget, dvs den 

”atomism och individualism” som ”verka upplösande, förstörande på de mänskliga relationerna.”82

    Den nationalsocialistiska förändrade hållningen - vad gäller produktionsförhållande och ägande - 

finns det andra än Tingsten som har uppfattat. Nazismens duala socialistiska syn på ”det 

kapitalistiska samhällets upplösning” å ena sidan, och att låta kapitalet vara kvar i ”de härskande 

klassernas händer” å den andra, kallar Paul Malles för en ”dialektisk paradox”.83

    Sammantaget berättar artiklarna hur socialismbegreppet tappats på innehåll och hur liknande 

attraktionella begrepp som solidaritet och social fört fram nationen som det centrala och 

meningsfulla uppdraget för folket att tjäna. Här antyds även jagets eller individens försvagade 

ställning. Hur folket blir en kropp – en tanke under Gemeinschaftbegreppets falska demokratiska 

flagg. Och hur dessa faktorer vill ta udden av arbetarnas kamp. Rätten till ägande omdirigeras åter  

till ”begränsade folkgrupper”.84 Vad Tingsten visar är att klasserna åter cementeras i socialismens 

namn. Men här problematiseras även spänningsfältet mellan nationalism-internationalism som vi 

återkommer till senare. 

Vi ska nu låta andra artikelförfattare komma till tals i denna problematik. Vi ska med andra ord  

fördjupa och ge rikare bakgrund till problemens komplexitet. Begreppen socialism, nation och 

solidaritet, får nu sällskap av flertal andra socialistiska begreppsattraktioner. Först ska vi se hur 

denna begreppsliga konflikt skapar en diskussion om självreflektion. Hur det tyska problemet blir 

svenskt.

Är det möjligt att en svensk fascism kan finna de utgångspunkter och förutsättningar att 
slå sig fram i vårt land, som nazismen haft i Tyskland. Denna fråga är av största 
betydelse, ty även om svensk fascism icke är någon aktuell företeelse, så kan en sådan 
rörelse växa fram, om demokratin och arbetarrörelsen icke i tid se om sitt hus. Ansvaret 
vilar främst på arbetarrörelsen, som är demokratins kärna och dess slagfärdigaste 
kämpe.85

”[V]ågsvallet från den tyska nazismen [har] kommit svensk demokrati och arbetarrörelse att ägna 

sig åt självbetraktelse [...]”, menar Valter Åman.86 Citaten bär vittne om framförallt två saker. Dels 

80 Ibid., s. 501.
81 Ibid., s. 493.
82 Ibid., s. 501.
83 Malles, Paul, ”Bondedemokratin och fascismen”, Tiden 1937, s. 568.
84 Tingsten Tiden, s. 615.
85 Åman, Valter, ”Vad lär oss Tyskland?”, Tiden,  s. 186-190, 1933. citat s. 187.
86 Ibid., s. 186.
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att nationalsocialismen utgör ett verkligt yttre hot mot Europas demokratier och arbetarrörelser.  

Denna diskussion är livlig i Tiden och viktig som bakgrund men kommer här inte att fördjupas.87 

Dels att den tyska nazismen skapar en nationell reaktion, ett inre hot, mot den egna demokratin. I 

båda fallen menar författaren att språket och begreppen är den utlösande faktorn. ”Kampen mot 

fascismen måste av socialdemokratin föras genom en klar och omutlig politik, präglad av fast vilja  

och bestämt uppträdande mot förgiftande element, som genom sin verksamhet luckra upp heders- 

och sanningsbegrepp, som äro nödvändiga i en församling av fria medborgare”.88 Faran i språket 

enligt Åman ligger i att använda begrepp i allt för radikal, dogmatisk och hetsig terminologi. 89 

Slagords- och propagandaromantiken är ”tankedödande”.90 Nazismens bruk av nation men även den 

inhemska kommunistiska ramsan ”[s]kärpt klasskamp” ger enligt författaren prov på både den 

dubbla hotbilden och dess gemensamma nämnare – begreppsdogmatismen.91 Här anser Åman att 

dörren mot den svenska kommunismen - med tanke på den ”roll som kommunismen spelat i 

Tyskland” - måste förbli stängd, och ser hellre att socialdemokratin samarbetar med ”borgerliga 

demokratiska rörelser”.92 Klämd mellan kommunismen och nationalsocialismens radikala 

dogmatism är det främst medelklassen som är i farozonen. Här som i Tyskland, menar Åman, kan 

denna klass ”vara dömd att bli fascistisk eller ytterlighetsbetonad.”93 Det gäller för ”arbetarrörelsen 

att uppträda på ett sådant sätt, att dessa politiskt desorienterade grupper icke oroas genom en för 

dem främmande radikalism som tar sig uttryck i en svårfattlig och hetsig terminologi.” 94 Åman 

menar att ”[m]an vinner inga anhängare och ökar icke rörelsens styrka genom etikettering och 

angivande av det ena eller andra såsom 'borgerligt' eller 'socialistiskt' utan genom sunda, enkla 

resonemang, där man använder språk, som är så litet bemängt som möjligt med uttryck, som kunna 

misstolkas eller kräva förklaring.”95 För mig låter det som en påminnelse om att socialismbegreppet, 

med hänvisning till utvecklingen i Weimarrepubliken, bör tonas ned tillsammans med den 

marxistiska terminologin. Detta för att attrahera den klass som störtade demokratin i Tyskland och 

som inte har en självklar politisk identitet. I detta avseende ska även internationalismen betraktas  

menar Åman och hänvisar till utvecklingen där när han summerar: ”Faran för socialdemokratin 

ligger här i att plädera för internationalism utan att göra klart för de mindre initierade grupperna  

87 Se bl.a Albert, L, ”Österrike och Hitlertyskland” Tiden 1933:489. ”Händelser och spörsmål”, Tiden 1933:451. ”In 
och utrikes”, Tiden 1933:417. ”Den Österrikiska socialismens öde”, Tiden 1934:199. Artikeln är från okänd 
österrikare som uppmanar socialister att göra gemensam kamp för de proletära i landet.

88 Åman, Tiden, s. 190.
89 Ibid., s. 188.
90 Ibid., s. 190.
91 Ibid., s. 187.
92 Ibid.
93 Ibid., s. 188f.
94 Ibid., s. 188.
95 Ibid., s. 190.
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(medelklassen, min anm.) att denna internationalism icke strider emot det egna landet eller dess  

intressen utan tvärtom.”96

    Vägen till samarbete med kommunismen tycks stängd. Orsakerna som vi sett är deras alltför 

radikala och revolutionära språk. Men även högern i Sverige är infekterad av den tyska 

antidemokratiska nationalismen, här uttryckt av Eskil Bergen i ”Grundlagarna och den 'nationella'  

reaktionen.”97  

”De nybakade 'radikalernas' förnämsta organ Nationell Tidning och N. D. A. arbeta med en energi, 

värd en bättre sak, på att sudda ut begreppsdefinitionernas klara gränser: Sverge, Norge och 

Danmark kallas 'marxistiska diktaturer', Tyskland 'en i djupaste mening demokratisk folkstat'.”98 

Bergen menar att denna begreppsförvridning riskerar att locka folkpartiet till sig, som visat stort 

intresse att luckra upp de demokratiska yttrande- och frihetslagarna.99 Alltså finns inget viktigare 

”än att hindra ett centerparti (läses folkpartiet – min anm.) av sistnämnda typ att inifrån urholka den 

svenska demokratin”.100 Artikeln menar att motståndet till ändringar i de demokratiska grundlagarna 

som S.N.U. vill göra, även hos ”folkpartiet nu nedgått till ett minimum” och skulle leda till en 

”'disciplinerad demokrati.”101 En utveckling som således skulle gå stick i stäv med tanken på en 

utvidgad demokrati. 

    Vi återgår för ett ögonblick till den tyska nazistiska påverkan i detta sammanhang. För att skydda 

den demokratiska utvecklingen i Sverige resonerar Anders Nilsson att det är hög tid för en ny 

”partiprogramrevision”.102

[D]agens situation [har av] den nazistiskt färgade reaktionen genom att 
systematiskt blanda ihop socialdemokrati och kommunism under den 
gemensamma klichén ”marxism” framskapat ett behov på socialdemokratiskt håll  
att i programmets formuleringar dra upp skarpare avgränsningar mot den 
kommunistiska idévärlden.103 

Nilsson hänvisar till det holländska socialdemokratiska programmet som nyligen anpassat det ”till  

den aktuella verklighet[en]” i vilken begreppet ”klasskamp” är borttaget.104 Nilsson uppmanar även 

till användning av den ”av nazisterna så missbrukade” frasen ”den nationella gemenskapen”, även 
96 Ibid., s. 189.
97 Bergen, Eskil, ”Grundlagarna och den 'nationella” reaktionen'”, s. 405f, Tiden 1936.  
98 Bergen, Tiden, s. 405f. N.D.A. (här menas Nya Dagligt Allehanda, en antisemitisk högertidning), se Åmark, 2011, s. 

254.
99 Ibid., 404f
100 Ibid., s. 404-407, citat s. 407.
101 Ibid., s. 404-407, citat s. 406, 407. När denna artikel skrevs är det nazistiskt färgade Sveriges Nationella 

Ungdomsförbund S.N.U. ombildat till partiet Sveriges Nationella Förbund. Se Åmark 2011, s. 289.  
102 Nilsson, Anders, ”Förnyelse av det socialdemokratiska programmet”, s. 182, Tiden 1937. 
103 Ibid., s. 182.
104 Ibid., s. 183, 185.

27



om denna nationalism hos Nilsson nog inte ska ses som en ersättning av, eller stå i konflikt med, 

internationalismen.105 ”Sålunda är det en del av den internationella socialistiska rörelsen, som skall 

upphäva utsugningen och förtrycket samt bringa mänsklighetens välstånd, frihet och fred.”106 

Nilsson redovisar det holländska programmet som en förebild där terminologin har moderniserats -  

”en fördel, när det gäller att föra programmet ut i partiets allmänna propaganda.” 107 Nilsson 

avrundar: 

Ett sådant ord är ”klasskampen”. Hur ofta har inte socialdemokratin utmålats som en 
rörelse, vilken ville resa fredliga människor till bitter klasskamp mot varandra. I det 
holländska programmet återfinns inte detta ord.108

    Vi märker hur flera av debattörerna är bekymrade för hur den marxistiska retoriken som är 

förknippad med det socialistiska arvet, ställer till förtret. Utsugningsbegreppet är hos Nilsson dock 

inte utsatt för någon marxistisk kritik.109 Han framhåller istället programmets ”reformistiska 

karaktär” och deras bekännelse ”till demokratin”.110 ”Där utsäges kategoriskt att 'socialism och 

demokrati äro oskiljbara, socialism och diktatur oförenliga'.”111

    Att denna principförklaring är av yttersta vikt blir tydlig i följande artikel. Ernst Wigforss och 

Valter Åman leder oss fram i problematiken. Här undersöks dels den dogmatiska påverkan på ord 

och dess begreppsbetydliga förflyttning, samt de problem denna borgerliga och/eller nazistiska, 

konstgjorda begreppspolära betydelse får på det demokratiska samtalet. Begrepp som arbete, 

klasskamp, kamp, proletär, får andra betydelser när de ”omplanterats av medvetna demagoger”.112 

Åman varnar organisationer som exempelvis Frälsningsarmén för sitt epitet ”Eld och blod”.113 

Benämningar som i denna tid enligt Åman måste användas med yttersta försiktighet. Han reagerar 

mot hur borgerlig press gjort begreppen socialism och demokrati till dikotoma och oförenliga 

motsatser.114 Detta händer när demokrati likställs med liberalism.115 Istället för den samhälleliga och 

hela folkets frihet, talar liberalismen enligt Åman om den subjektiva och individuella friheten –  

något som hos socialismen är sekundärt.116 ”För demokratin existerar friheten inte endast i kvalitativ 

105 Ibid., s. 187.
106 Ibid., s. 190.
107 Ibid., s. 184.
108 Ibid., s. 185.
109 Jfr. Jonsson, Tomas 2000, s. 11. samt  ”Felet med marxismen tycks vara att den inte håller isär den ekonomiska 

verkligheten från den politiska och den sociala.” s. 191f.
110 Nilsson, Tiden, s. 186.
111 Ibid., s. 186.  Se även Åman, Valter, ”Politiska och andra begrepp – Några funderingar”, Tiden 1933, s. 610.
112 Åman, Tiden 1933, s. 605-611, citat s. 605.
113 Ibid., s. 606.
114 Ibid., s. 610. I artikelns inledning härleds även här dessa demagoger till Sveriges Nationella Ungdomsförbund samt 

den ”borgerliga pressen”. (Osäkert här hur långt till höger han menar).
115 Åman, Tiden 1933, s. 611.
116 Ibid., s. 610f.
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mening, utan även i kvantitativ.”117 

    Ernst Wigforss, menar att borgarna skrämmer med ordet socialism. Det skapar en ”dogmatisk 

antisocialism” med innebörden att staten likt diktaturer berövar individen friheten. 118 Artikeln och 

debatten vittnar om en utvidgad social och ekonomisk demokrati. I detta spänningsfält står åter den 

begreppsliga konflikten i fokus:

Ju mera denna abstrakta socialism blir dominerande, desto mera faller man (den 
borgerliga samlingen, min anm.) tillbaka på argumenteringar av primitiv art, […]. Nu kan 
man återigen få höra det framställas som en oomtvistlig utgångspunkt, att en utvidgning 
av statens verksamhet, som inskränker området för enskilda kapitalägares verksamhet, i 
och med detsamma måste innebära en minskning av medborgarnas frihet i samhället. Den 
planmässighet i det ekonomiska handlandet, som är en självklar strävan inom det enskilda 
företaget, [och vars] växt betyder ökad makt för ett fåtal människor och massor av 
beroende medborgare, samma planmässighet bekämpas i frihetens namn såsom inledning 
till diktatur, när den eftersträvas av dessa medborgare själva genom organiserat samhälle i 
en på demokratiska grundvalar uppbyggd stat.119 

Vi känner igen resonemanget från Tingsten och Malles ovan. Här framgår implicit att det 

marxistiska arvet åter gör sig påmint och används av den borgerliga samlingen som 

skrämselpropaganda. Även om Wigforss text är undflyende, är dogmatiken allvarlig ”då nästan alla 

klasser och grupper ha att kämpa med nya svårigheter, skapade av nya förhållanden”.120 

   Wigforss inlägg här är viktigt. Den visar hur socialismen i dogmatisk form bromsar en bredare 

samling kring socialdemokratisk syn på demokratin med demokratiskt borgerliga partier.121 Denna 

broms kan i hög grad även tillskrivas arbetarrörelsens syn på nationen och internationalismen:

I den ”nationella” agitationen råder ibland en stark begreppsförvirring. Socialdemokratin 
framställs i denna agitation ofta som antinationell. Och varför? Jo, den företräder 
internationalismen. Vad betyder då internationalismen? Jo, sam-nationalism eller 
erkännandet av en högre och större enhet än den nationella. [...] Internationalism är 
socialdemokratisk grundsyn, tillämpad på förhållandet mellan de olika nationerna. […] 
Även begreppet nationalism skulle tarva en granskning då detta begrepp kan och bör 
betyda nationell intressegemenskap men, tack vare vårt lands högerpolitik, snarare fått 
betydelsen nationell aktivism och nationell självförhävelse, vilka båda begrepp stå i direkt 
motsats till den internationella tanken.122

För att förstå graden av denna problematik för Tidendebattörerna måste vi para den med 

diskussionen om liberalism och demokrati, dvs konflikten mellan individuell frihet versus ”frihet åt  

117 Ibid., s. 611.
118 Wigforss, Ernst, ”Den borgerliga samlingen och den folkliga”, s. 382, Tiden 1936.
119 Ibid., s. 382.
120 Ibid., s. 383.
121 Ibid., se bl.a s. 381,385.
122 Åman, Tiden 1933, s. 609f.
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alla medborgare”.123 Alltså samma resonemang som även Wigforss var inne på. Där tanken att ge 

upp lite frihet på bekostnad av mångfaldens frihet inte är lockande för den borgerliga samlingen i 

allmänhet och som vi ska bekanta oss med senare, för medelklassen i synnerhet.

    De begrepp som befinner sig i riskzonen men även det försvar som bör sättas in läggs nu till 

diskussionen. Hittills har socialismens ideologiska försvarare dominerat diskussionen. I det följande 

kommer denna linje att utmanas. 

    I Nils-Gösta Ekmans artikel ”Om idealismens otillräcklighet” problematiseras ovanstående 

resonemang ytterligare och sätts in i en tydligare ideologisk kontext med utgångspunkt i de av 

nazismen hotade demokratierna.124 Här, som i de andra artiklarna, är det alltså lika intressant att se 

att debatten förs som varför.

    Socialismen som ideologi är inte tillräcklig mot de liberala och enskildas vinstbegär.125 ”Jag tror 

inte heller, att den kan ge tillräcklig kraft att stå emot den reaktion, som inspirerad av sina segrar i  

efterkrigsnödens Europa med fanatisk trosvisshet förkunnar död åt all demokrati.”126 Ekmans 

sentens, är att om socialismen ska ha en chans, måste den låna element från religionernas värld.127 

Han anser att den tro, de ideal som finns hos exempelvis en kristen, är ett individuellt ansvar, ett 

kontrakt att vara idealen trogna. Detta besitter varken socialismen eller demokratin. Härmed visar  

dessa begrepp och strukturer sina svagheter. ”Våra ideal får inte vara tomma ord och feta fraser utan 

grundmurade krav på vår personliga, dagliga livsföring.”128 När systemen hotas finns inte denna hos 

varje individ så viktiga inre resning som går i deras försvar.129 

   Vad Ekman alltså ger uttryck för är en moralisk hållning som demokratier och socialister saknar.  

Vi ska hålla dessa tankar i minnet framledes i betraktande av massan och medelklassen för att i  

slutdiskussionen lägga dessa till den infekterade debatten om svensk demokratis neutralitetshållning 

under andra världskriget och moralisk lättja.130

    I ett försök att sammanfatta denna tanke och leda in oss på en ny – nämligen den om begreppet 

123 Ibid., s. 611.
124 Ekman, Gösta, ”Om idealismens otillräcklighet”, Tiden:1936:450-456.
125 Ibid., s. 450f.
126 Ibid., s. 451.
127 Ibid., s. 451, 454f. Om denna tanke är han långt ifrån ensam. Alf Ahlbergs bok Tysklands ödesväg vittnar starkt om 

demokratins och socialismens svaga punkt. Ahlberg menar att medvetenheten om att tredje riket är en ideologi 
baserad på religiös grund måste stå klart för alla som är intresserad av att ta reda på dess lockelse av folket. Varje  
demokrati bör även inse mytens och hoppets betydelse hos en sådan rörelse. Den skapar identitet och väcker  
moralisk vilja att ha något att kämpa för. ”den som icke förstår det har icke förstått mycket av deras väsen och heller  
icke om hemligheten bakom deras framgångar”. Ahlberg 1934, s. 71-133, citat s. 99. Se även Ljungdal, Arnold, 
”Hitlers ungdomsår”, Tiden 1933:300-309.

128 Ekman, Tiden 1936, s. 455.
129 Ibid., s. 451ff.
130 1991 kom Maria-Pia Boëthius ut med en bok som starkt ifrågasatte den svenska neutralitetspolitiken under andra 

världskriget. Boken kan sägas vara incitament till den moraliska debatt som sedan förts och om den får och ska föras  
av historiker. Se bl.a. Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete, Ordfront förlag, Stockholm 2001.  Andersson, Tydén 
2007.

30



massa -  låter jag Ekmans slutsats få forma en språklig bro:

Det väsentliga är att dess (ett samhälles -  min anm.) medborgare är goda människor. Och 
den som en gång verkligen begrundat och fått sitt samvete väckt av Bergspredikans krav, 
han kan aldrig, av än så durkdriven moralfilosofisk dialektik, förledas att förneka den 
inifrån sett entydiga innebörden i begreppet 'en god människa'. Mycket av demokratins 
idealism ute i Europa var av allt att döma av den anda, som jag här ovan försökt kritisera. 
Den var alltför mycket vackra och ihåliga ord, utan förankring i karaktären och 
livsföringen. Man vädjade till massan och framtiden och glömde därvid, att massan består 
att enskilda individer och att framtiden någon gång måste börja som ett nu. Det var en 
idealism som visade vägen, men som inte själv gick den.131

2:1:1 Sammanfattning

Enligt Tidens utsago har begreppet socialism i nazismens ägo kommit att betyda dess ursprungliga 

motsats. Istället för frihet och ökad social och ekonomisk utjämning har under/överordningen 

cementerats. Begreppet social äter sig in i socialismens ställe och gör transformationen eller  

förvridningen svår att upptäcka. Gemeinschaftbegreppet ersätter de demokratiska attraktionerna,  

jämlikhet, frihet och broderskap och skapar en illusion av gemenskap. Den nazistiska nationalismen 

skapar en identitetskropp som försvagar en inre resning och istället skapar en gemensamhet med 

nya fiender och nya yttre hot och mål.132 Jaget uppgår i ett vi.

    Men nazismens användning av begreppen orsakar även en självreflektion i Tiden. I ljuset av vad 

som kan hända när begrepp byter skepnad och tappar sitt forna innehåll, skärps iakttagelsen mot det 

revolutionära, det allt för radikala och dogmatiska. Påverkade av utvecklingen i Tyskland förs 

samtal om med vilka socialdemokraterna kan tänkas alliera sig och med vilka inte. Här syns klart  

hur begreppsförvirringen färdats från den nazistiska dogmatikens land och hotar implodera den 

svenska demokratin, svensk press och politiska partier. Hotbildens tyska spegel gör sig således klar 

– den kommer från yttersta vänstern och den yttersta högern. Vi ser hur den språkliga 

förskjutningen, förflyttar positionerna i de olika spänningsfälten. Hur den teoretiska, stela 

socialismen utmanas av tanken om en mer levande, verklighetsbaserad socialism – redo att ta sig an 

tidens problem som försvar mot nazismen. Där vissa marxistiska begrepp ifrågasätts och ses som 

politiska ”infektioner”. Hur den internationalistiska tanken är stark men utmanad.

131 Ekman, Tiden 1936, s. 456
132 Den nazistiska propagandan om ”Volk ohne Raum” eller ”Lebensraum” omvittnas i flera artiklar. Genom att öka 

giftermålen och nativiteten, skapas fler arbetare och soldater och behovet av ytterligare territoriella anspråk kan  
motiveras. Genom att därtill göra juden till kapitalismens härförare och hinder för nationell blomstring, motiveras 
även antisemitismen. Se bl.a. Alegård, Gustaf, ”Tysklands befolkningspolitik”, Tiden 1938:227ff. Thulstrup, Åke, 
”Den trojanska hästen - Antisemitismen som vapen mot demokratin”, Tiden 1939:613ff.
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2:2 Massan – ett månghövdat problem

”Massmänniskan” är den människa, vars enda ambition är att vara lik andra. Hennes 
motsats är elitmänniskan, som på sig ställer speciella krav, som vill vara sig själv. 
Massmänniskans högsta glädje är att uppträda i hjord och flock; hon tänker i massa och 
känner i massa, har samma åsikter som alla andra om allt och alla, är med ett ord sagt 
”likriktad”, gleichgeschaltet. Hon äter och dricker, älskar och hatar, gifter sig och föder 
barn kollektivt. Den likriktade diktaturstaten är hennes naturliga samhällsform, den enda, 
vari hon kan finna sig tillrätta.133

Citatet är hämtat ur Alf Ahlbergs bok Tysklands öde från 1934. Ahlberg, själv en av debattörerna i 

Tiden och ofta citerad av övriga, kan här få utmana Tidens uppfattning av massan. Lägg märke till 

förhållandet individ-massa, massan som en kropp, lättformad och sårbar men även dess hotfulla, 

otyglade natur, som växer och växer, till synes okontrollerbar. 

För att sätta in detta problemkomplex i Tidens egen kontext ska vi kort se på några 

förklaringsorsaker. Problemets kärna finner Tiden i Weimarrepublikens sociala rörlighet eller 

”sociologiska omskiktningar”.134 Vad som enligt Tiden orsakar denna sociala rörlighet, rotlöshet och 

därmed farliga nya massa är bl.a: den dåligt genomförda tyska revolutionen i november 1919 och 

en tysk demokrati som inte klarar av att lösa de akuta problemen i landet.135 Versaillesfördragets 

psykologiska och ekonomiska följder med dolkstötsteorier och hyperinflation, hunger, matköer och 

massarbetslöshet som följd.136 Moderniseringen, den industriella rationaliseringen och illa skött 

agrar politik.137 En president som sätter riksdag på undantag och bäddar för toppstyre och sedermera 

diktatur.138 Dessa är blott några av de orsakssammanhang som beskrivs i Tiden och som får ligga till 

enkel grund i betraktandet av ”massan” i Tidens ögon. Viktigt är först inte nationalsocialismens 

lockelse och strategi, den kommer. Först är det misstron till demokratins väsen och den 

antikapitalistiska stämning som sprids och den därpå följande sociala rörligheten och 

klassförskjutningen.

    Hendrik de man beskriver hur efter kriget ”den revolutionära kommunistiska antikapitalismen 

133 Ahlberg 1934, s. 119.
134 Alberg 1934. s. 42-56. Se även de Man, ”Sociala krafter i Tyskland kris”, Tiden, 1932:73-93. I.o.m. rationaliseringen 

splittras arbetarklassen i två läger. Den industriella eller rekvalificerade delen som drar nytta av rationaliseringen,  
samt den manuella eller dekvalificerade delen som slussas ut. Se s. 83.

135 Vikström, Hannes, ”Frankrikes skuld till Tysklands öde”, Tiden1936:157-162. 
136 Se bl. a. De Man, Hendrik, ”Sociala krafter i Tysklands kris”, Tiden 1932:73-93. Althin, Lennart, ”Gamla livsideal 

och nya”. s. 29. Tiden 1934. Willers, Uno, ”Dolkstötsteorin – En studie i tysk efterkrigsideologi”, Tiden 1939:597-
608. Riktar sig mot borgfreden, revolutionen och ”utövad av de marxistiska partiernas ledare” för att ha stött en dolk 
i ryggen på den tyska folksjälen. citat s. 598. 

137 Se bl.a. Falkenberg, Albert, ”Världskris, Världsfred och jordreform”, Tiden 1936:107-115. Malles, Paul, 
”Bondedemokratin och fascismen”, Tiden 1937:564-569. Nyborg, Sven, ”Tredje rikets kris”, Tiden 1938:287-299

138 Schifrin, Alexander, ”Sprängämnen i tysk politik”, Tiden 1932:158-160. Den 14 September 1931 verkställs ett 
dekret som åsidosätter riksdagen och sätter presidentposten i auktoritärare ställning. På det viset har demokratin 
själv skapat diktatoriska incitament.
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hos den sjunkande delen av industriproletariatet, den reformistiska socialdemokratiska 

antikapitalismen hos den uppåtstigande delen av proletariatet och Hitlerrörelsens 

nationalsocialistiska antikapitalism inom manschettproletariatet och den proletära medelklassen”  

tillsammans skapar en rörelse och splitting inom de tidigare så stabila klasserna och 

tillhörigheterna.139 Efter kriget har hos överklassen adeln marginaliserats.140 Ämbetsmannakåren har 

vuxit i styrka och utökats. Med industrialiseringen och rationaliseringen försköts den egentliga 

makten från kapitaltunga aktörer. Dessa passiva kapitalister tappade mark till en växande 

byråkratisk, högt avlönad ny överklass eller: ”en auktoritativ, kvasi-feodal, monopoliserad och 

byråkratiserad, kapitalistisk utveckling”.141 Denna maktförändring, klassförskjutning och sociala 

rörlighet, tecknar de Man alltså framförallt i medel- och underklass som en starkt bidragande orsak 

till de antikapitalistiska strömningar som nu finns i alla de sociala skikten.142 Hur denna sociala 

rörlighet och antikapitalism är kopplad till missnöje, rotlöshet och uppkomsten av massan 

exemplifieras av följande agrarpolitiska artikel från 1937:

Men också nazismens inträngande i den tyska arbetarklassen är till största delen följden 
av Tysklands agrarsociala struktur. Nazismen vann sin egentliga framgång inom 
arbetarklassen i Mellantysklands industriområde, där mellan 1926-1929 under 
högkonjunkturen en ny, oorganiserad och traditionslös arbetarkår från landsbygden ryckte 
in i den nya storindustrin. Här översvämmade denna formlösa massa, lossad från sin 
sociala bas ideologiskt sett inte längre bönder och ännu inte arbetare, den gamla kärnan 
med fackligt organiserade arbetare med sitt fast rotade klassmedvetande. Utkastade på 
gatan under rationaliseringskrisen efter 1930 blevo SA-truppernas människoreservoar, 
nationellt konservativa såsom bönder, socialradikala i sitt nya elände143

Synen på massan känns igen från Ahlberg ovan. Men här likställs ideologisk tillhörighet med klass 

och yrkestillhörighet. På grund av rationaliseringen splittras de samhällsstabiliserande klasserna och 

yrkestillhörigheterna upp. De som kastas ut fångas upp av nazismens terror och propaganda.144 

Nationalismen hos NSDAP är enligt Hendrik de Man i detta avseende en avledare som erbjuder en 

illusorisk ersättning till de av undervärdeskomplex fyllda och förskjutna grupperna. ”Varje 

mindervärdeskomplex uppväcker en önskan efter kompensation, som alldeles oberoende av 

komplexorsakens verkliga natur strävar efter att tillfredsställa begäret av självhävdelse […]”. 145 

139 de Man, Tiden 1932, s. 85. (Hendrik de Man, samtida med Anthonio Gramsci, var en belgisk socialist och teoretiker 
ofta översatt och citerad i Tiden. Efter andra världskriget blev han dömd av belgisk domstol som kollaboratör till 
nazisterna. Detta är dock fortfarande omdebatterat). Se Pierson, Stanley, Leaving Marxism – Studies in the  
dissolution of an Ideology, s.31. Standford University press, California 2001.

140 de Man, Tiden 1932, s. 74-77.
141 Ibid., s. 76.
142 Ibid., s. 73.
143 Malles, Tiden 1937, s. 566.
144 Se även Schifrin, Tiden 1932, s. 156f.
145 de Man, Tiden 1932, s. 88.
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Nationalismen inordnar massan i en gemenskap som åsidosätter det förnedrade jaget för ett högre  

vi.146 I Alexander Schifrins artikel återkommer temat; ”massorna uppge i det fascistiska partiet sin 

andliga och politiska självständighet. De blir i ledningens händer ett material för politisk 

kanonmat”.147 Nationalismen, den sociala rörelsen över klasser, masspsykologins splittrande verkan 

på demokratin och arbetarrörelsen, de antidemokratiska växande ytterfälten och ett  

handlingsförlamat demokratiskt mittfält, är några av de orsakssamband Schifrin delar med de Man. 

    Magnus Nilssons artikel ”Problemet massmänniskan” ser att en demokrati inte kan bäras av 

denna ”nivellerande” och reflexionslösa mentalitet.148 ”Det moderna demokratiska samhällsskicket 

ställer vida större krav på varje medborgare – på personlig omdömesförmåga, personligt initiativ 

och personligt mod än vad de primitiva samhället eller de nutida diktaturerna gör.” 149Den nya 

tekniken, radio och film, skapar utrymme för nazismen att med sin dogmatiska propaganda ”proppa 

i läsarna och lyssnarna förfalskat vetande, likriktade lögner i stället för sanningar”.150 Den berövar 

friheten hos individen i samhället och ”förkväver alla yttringar av självständighet.”151Borta är fria 

möten, fri press, fri kultur och fri yttrandefrihet.152 Borta är partitillhörighet och mångfald. Alf 

Ahlberg resonerar utifrån de Man och konstaterar att ”staten blir högsta moraliska norm, och staten 

är de makthavandes partistat”, och fortsätter: ”Angiverisystemet florerar och utsår allas 

misstänksamhet mot alla. Propagandan hamrar in sina slagord i massorna och driver ut förnuft och 

kritik”.153 Därför, summerar Nilsson, ”är kampen mot massmännisko-mentaliteten inte bara 

berättigad utan helt enkelt nödvändig.”154 Det enda som kan rädda massmänniskan är just frihet och 

vetande och ett bättre förhållande till det individuella, särpräglade och självständiga.155 Och 

därmed är vi framme vid nästa tema i Tiden.

146 Ibid.,
147 Schifrin, Alexander, ”Sprängämnen i Tysk politik – Nationalsocialismens styrka och metoder”, Tiden 1932, s. 157.
148 Nilsson, Magnus, ”Problemet massmänniskan – Några invändningar mot ett axiom”, Tiden 1937, s. 403. 
149 Ibid., s. 408.
150 Ibid.
151 Ibid., s. 406.
152 Förutom Nilssons artikel, se även: Ahlberg, Alf,  ”Tysk kultur i Lansflykt”, Tiden 1933:617. Här diskuteras ingående 

vad fri kultur och skola betyder för människan, det tyska kulturella arvet och de flyende eller tystade 
kulturrepresentanterna.

153 Ahlberg, Tiden 1933, s. 621.
154 Nilsson, Tiden 1937, s. 408.
155 Nilsson, Magnus, s. 403f. 

Kultur och utbildningstanken inom socialdemokratin har alltid varit stark, medveten om att styrkan ligger hos ett 
medvetet folk. Se bl.a. Sundgren, Per, Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander, Carlsson 
Bokförlag, Stockholm 2007. Frenander Anders, Kulturpolitikens stora problem – Diskussion om svensk kulturpolitik  
under 1900-talet, Gidlund, Hedemora 2005.
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2:3 Medelklassen – ett svårfångat fenomen

Utan tvivel är kontoristen och tjänstemannen i allmänhet mera underdånig och 
auktoritetsdyrkande än arbetaren. Denna underdånighet i förening med outvecklad 
förmåga att orientera sig politiskt, kan såsom i Tyskland, under svåra förhållanden slå 
över i blind överhetsdyrkan. I den mån medelklassen aktiveras politiskt, växer såväl 
självkänslan som insikterna och då minskas även riskerna för dylika överslag.156

I följande avsnitt förs många av de problem vi hittills diskuterat samman. Just i spänningsfältet 

mellan det individuella och kollektivet, utmanas nu den socialistiska traditionen i Tiden och synen 

på socialismen i praktik och teori. Här synliggörs den svenska medelklassens situation och 

egenskaper, dess rörlighet och trängda klasstillhörighet. Det är med detta som bakgrund som Tiden 

definierar och försöker ordna och vinna medelklassen in i den socialdemokratiska ordnade 

kroppen.157 Vi låter Valter Åman ställa frågan som kommer att debatteras:

Kan medelklassen vinnas av socialdemokratin? Den frågan är aktuell. Helt visst kan den 
det och helt visst kommer den att vinnas om man aktger på dess särdrag och anpassar sin 
propaganda därefter. Men hur ska medelklassens individualism kunna förenas med en 
politisk åskådning som i hög grad bygger på kollektivism och folksolidaritet?

Individualismen är det säkraste signalementet på medelklassmänniskan menar Åman.158 Detta gör 

henne dåligt skapt för kollektivt arbete, att ingå i en politisk eller facklig organisation. I stället  

väntar hon på en ”[befrielse] uppifrån, genom en socialt verkande diktator” som fråntar henne 

ansvaret.159 Eftersom det individuella inte kan tas ur medelklassmänniskan bör alltså propagandan 

riktas mot ”familjen och individen”.160 Dessa begrepp blir här ”förbindelseled” mellan proletariatet 

och medelklassmänniskan.161 Följande citat kopplar massan till medelklassen, men visar även på en 

socialistisk paradox, nämligen den att i en socialistisk värld upphör klasserna. Här är de istället 

tecken på ordning:162

Jag har det intrycket, att medelklassen alltjämt till sin övervägande del är en lös massa i 
motsats till arbetarklassen, som uppvisar en stark bundenhet. Att den lösa eller 
oorganiserade massan psykologiskt är mer irrationell än den organiserade, torde vara 
obestridligt.163

156 Åman, Valter, ”Medelklassen och den politiska propagandan”, Tiden 1935:302-304, citat s. 304.
157 Hur medelklassen ska ordnas diskuteras livligt. Intressant artikel, dock utanför uppsatsens område är: Reimer,  

Svend, ”Medelklassens familjebudget”, Tiden 1937:191.
158 Åman, Tiden 1935, s. 302.
159 Åman, Valter, ”Medelklassens växande självkänsla”, Tiden 1935, s. 451f.
160 Åman, Tiden 1935, s. 303.
161 Ibid.
162 ”Denna klasskamp skall icke upphöra, förrän samhället så omdanats, att den kapitalistiska utsugningen helt är 

upphävd, klassamhället fallet och massfattigdomen avskaffad.” Citat ur 1920 års partiprogram, se bilaga 1.
163 Åman, Tiden 1935, s. 451.
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Inräknad den situation som fanns i Tyskland under 20-talet (där en statusstigande arbetarklass 

utmanade en allt mer sjunkande medelklass som fick till följd att den senare medelklassen röstade 

för NSDAP) vill även Frans Severin varna för att en liknande utveckling håller på att hända i 

Sverige:

Arbetarna tillhöra och känna sig tillhöra en uppåtstigande, en framåtgående klass, som 
också hittills kunnat anteckna oavbrutna framgångar: den tror på sin historiska mission. 
Den relativt tillbakaträngda medelklassen, de små självständiga företagarna äro sannolikt 
härdar av missnöje med de rådande förhållandena, som sjuder häftigare än hos stora delar 
av arbetarklassen. Fascismen men ännu mera nazismen äro från alla håll omvittnade 
såsom uttryck för detta missnöje.164

Artikeln ”Vid en historisk vändpunkt” porträtterar samma tendenser som kullkastade 

Weimarrepubliken. Arbetslöshet, ett antikapitalistiskt missnöje främst i medelklassen och den 

sociala rörligheten mellan klasserna är verkningar som enligt Severin bör leda till att reformera 

politiken, att inte låta missyttringspartier och ”nazismen” utnyttja och ”göra det utbredda missnöjet  

fruktbart.”165 Severin förespråkar ”en beslutsam och målmedveten reformpolitik i riktning mot en 

samhällelig reglering och kontroll av de ekonomiska krafterna. En aktualisering av arbetarrörelsens 

socialistiska program är enda vägen att av den föreliggande situationen få ut ett resultat, som för 

samhället framåt och icke tillbaka, som innebär framsteg och icke reaktion.” 166 Artikeln slutar som 

många av Tidens artiklar i denna kontext: ”Valet står mellan ett positivt reformarbete och fortsatt  

demokrati och folkfrihet eller en negativism, som ändar i katastrof och följande diktatur.” 167

    Tydligare än så kan det knappast sägas. Händelseutvecklingen i Tyskland har lärt debattörerna att 

den lösa massan och medelklassen måste attraheras av den socialdemokratiska politiken för att 

säkra en demokratisk utveckling i Sverige. Vi ser åter hur positionerna ifrågasätts och flyttas inom 

respektive spänningsfält. Internationalismen och kollektivismen är förbundna med det socialistiska 

språket och ideologin. Detta skrämmer den liberala och individualistiska medelklassmänniskan och 

påkallar debatten om en revidering av socialismen i praktiken.168 För att en utvecklad demokrati 

skall komma till stånd, förespråkas en aktualisering av socialismen och ”kontroll av de ekonomiska 

krafterna”. Den förändring som skett från programmet 1920 är alltså inte så mycket att arbetarna 

skall frigöras och klassamhället avskaffas. Problemet är istället klassernas sociala rörlighet som i 

kristider måste kontrolleras, klassas och formas för att inte lockas av dogmatiska partier. Samhället  

har förändrats sedan 1920. Nu är det medelklassen, inte proletariatet som står utanför och som 

164 Severin, Frans, ”Vid en historisk vändpunkt”, Tiden 1934, s. 481.
165 Se även Althin, Lennart, ”Gamla livsideal och nya”, Tiden 1935:27-31.
166 Severin, Tiden 1934, s. 482.
167 Ibid., s. 483. Se även Wigforss, Tiden 1936, s. 382.
168 Se bl. a. Åman, Tiden 1933, s. 188f. Fredriksson, Karl, ”Samhällets rationalisering” Tiden 1933:377-386.
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måste införlivas i en gemenskap. Här accentueras spänningsfälten nation-internationalism, 

individens frihet kontra kollektivet, den liberala synen kontra den socialistiska. I ”Samhällets  

rationalisering” menar Karl Fredriksson att den internationella arbetarrörelsen i Europa alltsedan 

Weimarrepublikens fall och den ekonomiska krisen är på kraftig tillbakagång.169 Om krisen ska 

övervinnas måste ”socialismens bakterie” överges.170 Kommer socialdemokratin inte vidare utan 

gräver ned sig i gamla föreställningar, stöds istället ”konservativa tendenser i samhället”. 171 Dels 

menar han bör fler grupper inrymmas i denna rationaliseringsprocess, dels bör det inledas ett 

”påtagligt arbete av socialistiskt nyskapande karaktär.” Den socialistiska rörelsen ”måste förbindas 

med rörlighetens princip, icke med tröghetens.”172

Vi har sett socialistiska partier under år och decennier föra en steril tillvaro under sträng 
tillämpning av förment riktiga teorier, […]. Det är eländiga teorier, som torka ut livet och 
hindra att något blir uträttat till levande människors gagn. […] Det är politisk 
funktionalism att konstatera faktiska förhållanden och säga ut vad som är.”173

   Att dessa spänningsfält inte är abstrakta konstruktioner utan levande förhållningssätt i debatten 

visar även nästa debattör. Lennart Althin ser samma samhälleliga tendenser som tidigare debattörer.  

Däremot menar han att utvecklingen i Tyskland och Sverige visat att stora delar av medelklassen är 

redo för en socialisering utan revidering av den socialistiska ideologin.174 De gamla liberala idealen 

av ”liberalistisk individualism, självförhävelse och borgerligt romantisk idyll”, håller på att lösas  

upp.175 Istället befinner sig medelklassen i en proletär och deklasserad situation som gör dem 

”arbetarfientliga”, och därmed motståndare till socialism och kollektivism. 176 ”Det är i denna 

situation som fascismen i olika skjortfärger dyker upp. Den laborera på en gång med medelklassens 

gamla reaktionära inställning och dess nya behov av kollektiv samhörighet.”177 Här används judarna 

som kapitalismens förstörare medan nazismen förkroppsligas som ”socialismens förverkligare”.178 

”Så länge i verkligheten en motsättning består mellan produktionsform och samhällsform, mellan 

rättsideal och rättsrealitet, kommer icke samhällslivet i balans.”179 Samhället, menar Althin, 

genomgår ”en av de intressantaste” förändringarna ”i mänsklighetens långsamma utveckling,” där 

stela former blir mjuka.180 Följande och avslutande citat om massans och medelklassens integration 
169 Fredriksson, Tiden 1933, s. 379.
170 Ibid., s. 382.
171 Ibid.
172 Ibid.
173 Ibid., s. 386.
174 Althin, Tiden 1935, s. 27-31.
175 Ibid., s.28.
176 Ibid.
177 Ibid., s. 29.
178 Ibid., s. 29-31. Citat s. 31.
179 Ibid., s. 30.
180 Ibid., s. 28.
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i samhället avrundar denna del och tydliggör det starka arvet och språket från 1920 års 

partiprogram. Det pekar mot en önskan om spänningsfältens upplösning och länken in i en ny tid 

och ett ”rent hus”.181 Här råder dock ingen tvekan om vilken sida som ska segra och på vilken sida i 

de olika spänningsfälten framtidens ideal ligga.

Här går gränsen mellan det gamla och det nya, mellan det livssvaga och det livsstarka, 
mellan det förtorkande och det växande, mellan kapitalism och socialism, mellan 
individualism och solidaritet. Vi (arbetarna och medelklassen, - min anm.) äro de nya 
människorna. Bärarna av det kommande samhället. Vi, som icke gå på ackord, icke fabla 
om ras eller söka sätta liv i liberal-kapitalismens gamla propagandafraser, vi som vilja 
göra rent hus med all gammal bråte från privatkapitalismens sammanstörtande 
tankebyggnad, vi marschera med fasta steg mot det samhälle där kravet är ej ”vad har 
du”, utan ”vad duger du till” och där livsprincipen väl är frihet och jämlikhet men först 
och sist och som den väsentliga förutsättningen för allt annat det heliga, handlande och 
kämpande broderskapet.182

2:3:1 Sammanfattning

Även om debattörernas tro på socialismen som samhällsomvandlande verktyg varierar, är det tydligt 

hur debattörerna, påverkade av utvecklingen i Tyskland och för att fånga denna medelklass och 

desorienterade massa, tvingas ifrågasätta, tona ned eller anpassa den radikala socialistiska retoriken.  

Tvingas ifrågasätta internationalismens tanke för en ökad koncentration på det nationella – det  

enande och gemensamma - och därmed påskynda en reformpolitik som innebär att socialismen kan 

gifta sig med kapitalismen för att hindra konservativa krafter och missyttringspartier att nå 

medelklassens röster.

2:4 Neutralitet – Principiella diskussioner

Vi har ovan sett hur hur det nazistiska hotet och dess begreppsanvändning fått Tidendebattörerna att 

identifiera, analysera och dels etablera begrepps egentliga betydelse och diskutera dess praktiska 

funktion och duglighet. Vi ska nu studera neutralitetsbegreppet i förhållande till de polära 

hållningarna som representeras av den första och den andra principen.

    Italien-Abessinienkriget och spanska inbördeskriget är två krig som under 30-talet ytterligare 

spär på diskussionen om neutralitetsbegreppet. Dessa skymtar bara förbi och kommer inte 

analyseras, däremot kan de ses som diktatoriska och fascistiska utmaningar mot demokrati, precis 

som nazismen.

181 Ibid., s. 31.
182 Ibid.
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”I skydd av ett ords dubbeltydighet har den borgerliga pressen sökt bryta arbetarklassens vilja att  
bekämpa fascismen.”183

1937 märks ett nytt tema i tidskriften Tiden.184 Den annalkande faran om ett nytt stormaktskrig 

påkallar debatten om neutralitetsbegreppet i allmänhet och vad det ska innehålla och innebära för  

svenskt vidkommande i synnerhet. Citatet ovan är hämtat ur Karl Nilssons artikel ”Neutralitet – 

Reflexioner kring ett ords dubbeltydighet”. Debattören hämtar sin förståelse av begreppet ur den 

svenska historien och hur Hjalmar Branting och den samlade vänstern skapat dess betydelse under 

det stora kriget. Vi följer hans analys och jämför med Johansson/Norman.

    Artikeln ger historisk bakgrund till neutralitetsbegreppets socialdemokratiska form och beskriver 

en parallell utvecklingslinje hos det borgerliga och det vänstra blocket, där den första ronden vanns 

av arbetarrörelsen. Konflikten i artikeln utmärker sig av att inneha den dubbla betydelse som 

Johansson/Norman konstaterar och som i detta arbete kallas principer. Artikelns första princip är att  

bevara neutraliteten – dvs bevara freden inom den nationella gränsen och om så behövs försvara 

gränserna. Den andra principen innebär att försvara freden i världen och att ta ställning för 

demokratier och den civilisation som i demokratins namn byggts upp. Det senare får som logisk 

följd, att för att försvara den andra principen måste den första bli sekundär. Här med artikelns egna 

ord:

[Hjalmar Branting handlade] med hänsyn till det politiska målet, som i detta fall var 
neutralitetens bevarande: han skärpte propagandan mot de centraleuropeiska 
militärmonarkierna och sökte skapa förståelse för ententernas krigsmål bland de breda 
massorna. För att stärka neutraliteten i den förra bemärkelsen, upphävde han neutraliteten 
i den senare bemärkelsen.185

Detta skapade konflikt och polaritet i den svenska debatten mellan de tyskvänliga och vissa 

borgerliga element å ena sidan och de som stödde den andra neutralitetsprincipen å den andra. 

    Efter kriget går Sverige med i Nationernas förbund, stärkt och erkänd för sin neutralitetspolitik.186 

Denna anslutning, menar Nilsson, ”ändrar inte Sveriges utrikespolitiska kurs.”187 Tanken är ju 

fortsatt att ”bidraga till att stabilisera den allmänna freden, freden mellan andra stater”.188 I och med 

Italien-Abessinienkriget och inbördeskriget i Spanien utmanas denna neutralitetstanke från både 

183 Nilsson, Karl, ”Neutralitet – Reflexioner kring ett ords dubbeltydighet”, Tiden 1937:73-81, citat s. 73.
184 Risken för krig och hur Sveriges beredskap ska se ut debatterades från 1933. Fr.o.m. 1937 dyker dock diskussionen 

upp om begreppets innehåll, historik och vad det ska stå för i framtiden.
185 Nilsson, Tiden 1937, s.75.
186 Ibid., s. 74.
187 Ibid.
188 Ibid. Kursivt i original.
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vänster, och som citatet i ingressen visar, från höger.189 Vänstern, som tycker att neutralitet är att 

försvara de egna gränserna - dvs den första principens neutralitet - anser att Sverige bryter mot 

neutralitetsidén i Abessinien. Högern har gått längre och riskerar att urholka begreppet ”i betydelsen 

att vara likgiltig för hur det går, vilken part som avgår med segern”.190 

Under världskriget önskade det demokratiska Sverge ett snabbt slut på kriget, men det 
önskade också seger för ententernas krigsmål. Det förra önskemålet var en naturlig 
konsekvens av dess vilja till fred, manifesterad i neutraliteten, det senare av dess egen 
kamp för demokratin. […] Eftersom den svenska demokratin och den svenska 
arbetarrörelsen följer en bestämd metod i sitt arbete på det svenska samhällets omdaning, 
kan de inte likgiltigt åse fascismens strävanden att konservera det bestående.191 

Nilsson menar att det första innehållet i neutralitetsbegreppet är att försvara gränserna vid hot om 

krig. Detta åsidosätts när demokratier är i fara. Här märker vi den tydliga kopplingen till  

socialismen som ”metod” i ”samhällets omdaning” men även hur tätt sammanbunden den 

socialistaska tanken är med internationalismen.192 Nilssons iakttagelser och analys i betraktande av 

svensk neutralitetspolitisk historia får stöd av Johansson/Norman.193

    Det är en aktiv neutralitetspolitik som förespråkas där Nilsson med stöd av historien pekar ut en 

kurs för framtida hållning som innebär ställningstagande mot diktatur, nazism och fascism. I 

artikeln möter vi ord som bekämpa, försvara, ta ställning för/emot etc. – dvs aktiva ord och 

motsatser till likgiltighet och passivitet. Denna linje får medhåll av Karl Kilbom som menar att en  

koalition med det Socialistiska partiet är att föredra just för deras aktiva stöd för ”de demokratiska 

medborgarrättigheterna” och att dessa ställt sig ”mot pacifism och försvarsnihilism.”194 Hållningen 

går att spåra från den första artikeln i ämnet från 1933 och vilar på den grund som står att finna i 

partiprogrammet. (Se bilaga 1.)

”Hotet kommer från Nazityskland, det finns ingen anledning att förtiga.”195

Redaktör Al Vanner får i ett längre citat avsluta och sammanfatta denna andra principens hållning 

189 Ibid., s. 74f.
190 Ibid., s. 75.
191 Ibid., s. 77. 
192 Arbetarrörelsens internationalistiska tanke angående neutralitetshållning är stark i denna och flera av Tidens 

artiklar.Se bl. a. Vikström, Tiden 1936:161. Nyborg, Sven, ”Tredje rikets kris”, Tiden 1938:292. Tonndorf, H. G., 
”Synpunkter på Tysklands Wehrwirtschaft”, Tiden 1938:491. In- och utrikes, Tiden 1933:419.

193 Johansson, Norman i Misgeld, Molin, Åmark (red) 1988, s.251ff.
194 Kilbom, Karl, ”Splittringens uppkomst och enighetens återställande”,  s. 79, Tiden 1938. Karl Kilbom hade 1938 

återvänt till Socialdemokratin, efter bildandet av Socialistiska partiet, vilket utvecklades till ett ”rent 
nationalsocialistiskt parti”. Se Estvall, Martin, Sjöfart på stormigt hav – Sjömannen och den nazistiska utmaningen 
1932-1945, s. 39, Växjö University press, Växjö 2009. 

195 Vanner, Al, ”Pacifism och fred”,  s. 322, Tiden 1938.
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och ställningstagande i neutralitetens namn. Här märks även tanken om en nordisk allians som var 

en förespråkad neutralitetslinje under 30-talet.196 Artikeln behandlar pacifismen och fredens 

ställning inom neutralitetsbegreppet.197 De implicita frågor som går att utlösa nedan är var den 

humanistiska fredstankens gräns går? Är den nationell eller internationell? Utan tvekan ser vi åter  

ett exempel på den kosmopolitiska och förbrödrande socialistiska tankens gods komma oss till 

mötes. Om våra nordiska grannar attackeras av Tyskland, ska vi då inte försvara dem? Om vi 

utmanas av den tyska krigsmaskinen önskar vi då att norrmännen stilla tiger – i neutralitetens och 

pacifismens namn? Men Vanner ställer även frågan om den freds- och internationalistiska tanken 

ska ha någon bortre gräns.

Var befinner vi oss med all vår neutralitet och vår fredsvilja? Är det inte ändå just där, 
varest neutraliteten är ett halvt partitagande och i en ställning, som icke stärker de krafter, 
som vilja fred, utan försvagar dem? Betyder vår neutralitet att vi för vår del lugnt ämna 
åse hur andra i ungefär samma läge som vi saklöst få överfallas utan att det rör oss i 
ryggen, då kunna vi inte rimligen begära, att någon skall kröka ett finger, när vår tur en 
gång kommer, vår eller något av de andra nordiska länderna. Ämna vi lugnt åse hur 
freden brytes på ett ställe, som vi mena ligger så pass långt bort, att våra väggar inte löpa 
överhängande risk att antändas, är det då ett utslag av pacifism, av fredskärlek? Betyder 
det bara, att oss bekymrar det inte, om man krigar aldrig så mycket, bara vi kunna krypa i 
busken? Och finns det någon buske att krypa i den gång det utifrån ställas krav på oss att 
foga oss. […] Det viktiga är synes det att vi icke ha rätt att ställa oss likgiltiga inför det 
hot om krig, på grund av allmän åskådning och av egen självbevarelsedrift. Ty det innebär 
icke neutralitet och icke fredsvilja, bägge ting som vi eftersträva. Och det leder icke till 
självbevarelse.198

    Den 5 april 1939 hålls ett tal av den socialdemokratiska försvarsministern Per Edvin 

Sköld. Talet som refereras i Tiden är nio sidor långt och deklarerar den första principens 

neutralitetslinje.199 Tonen i talet har samma politiska retorik som Hanssons berömda tal 

senare samma år den 27 augusti.200 Här nämns inga hotbilder med namn. Istället hänvisas 

till ”främmande makt”, ”den utrikespolitiska oron”, ”internationella risker” och 

”motståndare” som kanske ”fikar efter vårt land” eller uttalanden som 

”kombinationsmöjligheterna äro otaliga, det mest oväntade kan hända.201 […] ”Det 

internationella läget är av en så invecklad natur, att det mycket väl kan hända, att något  

lämpligt tillfälle till angrepp på oss helt enkelt icke bjuder sig, eller att, om en motståndare  

196 Utrikesminister Rickard Sandler var efter Italien-Abessinienkriget 1936 förespråkare för den nordiska linjen. Se  
Åmark 2011, s. 77.

197 Vanner, Tiden 1938, s. 321-326.
198 Ibid., s. 325f. Understrykningarna är mina.
199 Sköld, Per Edvin, ”Det internationella läget och Sverges Försvarsberedskap – Tal i Stockholm den 5 april 1939”, s. 

189, Tiden 1939.
200 Åmark 2011, s. 80f. Talet där statsminister Hansson deklarerar att ”vår beredskap är god”.
201 Sköld, Tiden 1939, s.189f, 195.
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till oss tror sig finna det, förhållandena visa sig vara sådana, att våra utsikter att stå emot 

det onda emot icke äro hopplösa”.202 Texten känns främmande i tidskriften just av den 

anledningen att denna linje ansetts borgerlig, undflyende och likgiltig. Den utmanar därför 

Tidenförespråkarna av spänningsfältets andra princip. Hur svensk neutralitetspolitik har 

och skall bedrivas. Sköld igen:

Farligt är däremot det ständiga tisslet om att vi en dag komma att bli angripna av en den 
ena en den andra stormakten, om icke idag så i morgon. Ty härigenom uppkomma lätt 
föreställningar, som, om de får tillräcklig spridning, minska vår motståndskraft eller vår 
möjlighet att gripa den för oss gynnsammaste chansen i ett oberäkneligt 
händelseförlopp.203

Den gynnsammaste chansen för oss-tanken ser vi dyka upp i tidskriftens elfte timma. 

Anledningarna till denna diskrepens kommer till stora delar utanför denna undersökning 

och källmaterials räckvidd. Men en ledtråd kan finnas i den avslutande artikeln som 

handlar om språklig förskjutning.

    Rickard Sandlers ”alliansfrihet” och ”konjunkturfri alliansfrihet” menar Sven Backlund 

ha skapat nya neutralitetsförutsättningar.204 Enligt Backlund ”så är därmed svensk 

utrikespolitik definierad med en högre grad av klarhet än vad någonsin tidigare varit fallet.  

En dylik konjunkturfri alliansfrihet utesluter varje tanke på nordiskt försvarsförbund.”205 

Även om författaren ser en möjlighet att ingå allians med en ”universell myndighet såsom 

Nationernas förbund” och alltså inget land – har begreppen ersatt de tidigare ”begreppen 

'neutralitet' och 'solidaritet' [som] icke längre ha någon mening. De endast förvirra.”206

    Jag tycker artikeln och begreppet solidaritets funktionella roll i sammanhanget 

förkroppsligar länken mellan neutralitetsbegreppets andra princip och dess vidhäftning 

med internationalismen. När solidaritetsbegreppet av Sandler tas bort i 

neutralitetskontexten, faller kopplingen till socialismens tanke om arbetarrörelsens och 

demokratiers sammanhållning, förbrödring och därmed solidariteten dem emellan. Vägen 

ligger således öppen för den första neutralitetspolitiska principen.

    Sista ordet ges här till Bjarne Braatøy, vars inledande stycke, träffande nog, följer direkt 

efter Skölds artikel 1939, blott månader innan krigsutbrottet.

202 Ibid., s. 190.
203 Ibid., s. 189f.
204 Backlund, Sven, ”Internationella begrepp”, Tiden 1939:205-209, citat s. 205. Rickard Sandler var under 

undersökningsperioden utrikesminister och förespråkade ofta en nordisk ”gemensam neutralitetspolitik”. Se Åmark 
2011, s. 73-77.

205 Ibid.
206 Ibid., s. 206.
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Det tog tjugofem år och utbrottet av ett världskrig för att ställa den andra internationalen 
på avskrivning. Det ser ut som om bara tjugo år och hotet om ett nytt världskrig skulle 
behövas för att knäcka det internationella organisationsarbete, som åter blev upptaget av 
fackföreningsrörelsen och de socialdemokratiska partierna efter världskrigets slut.207

3 Resultat och avslutande diskussion

Undersökningen visar hur och att Tidendebattörerna påverkas starkt av den tyska politiska och 

sociala utvecklingen under 20- och 30-talet. Den språkliga förskjutning som iakttas främst genom 

nationalsocialismens användning av socialistbegreppet, medför en begreppslig konflikt som 

framtvingar ifrågasättandet av den socialistiska ideologin och dess attraktionella attributs förmåga 

att försvara demokratin och i förlängningen genomföra en utvidgad demokrati i Sverige. Begrepp 

som i Tyskland användes dogmatiskt för att störta det demokratiska systemet, uppmärksammas 

enligt debattörerna i såväl den svenska pressen som i den politiska diskussionen. Således, för att 

skydda sig och stärka den socialdemokratiska hegemonin samt iaktta målet om fortsatt svensk 

demokratisk utvidgning, menar Tiden att socialismens innehåll bör revideras och anpassas efter 

tidens ekonomiska och sociala utmaningar.  

    Av det tyska exemplet lär Tidendebattörerna att den största och mest ambivalenta gruppen är 

medelklassen. Denna grupp attraheras bara om den socialistiska retoriken; proletär, klasskamp, 

kollektivism och internationalism nedtonas och en mer nationell och familjeorienterad idealism 

framträder. Deltagarna i Tiden för därför fram förslag på en ny politik, bl.a. för att fånga upp denna 

medelklass och hindra en fascistisk utveckling i Sverige. Undersökningen visar även att det 

nazistiska hotet medför en debatt kring lämpliga demokratiska allianspartner. Tiden vittnar således 

om en socialdemokratisk ideologisk och politisk nyorientering, påverkad och initierad av den 

antidemokratiska utvecklingen i Nazityskland.

    Den tidigare forskningen om socialismens marginalisering inom den svenska arbetarrörelsen har 

till största delen tillskrivits inrikespolitiska förklaringar. Min undersökning gör klart att en sådan 

förenkling kan och bör ifrågasättas. Resultatet visar tydligt att inrikespolitiska fenomen inte står  

isolerad från en omvärldsanalys och allra helst inte synen på socialismen inom en arbetarrörelse 

med ett starkt, internationalistiskt och solidariskt arv. Att i denna omvälvningens och krisens 

årtionde inte lyfta blicken mot Nazityskland och dess påverkningar på Sverige i allmänhet och 

arbetarrörelsen i synnerhet är djupt problematisk. Vi ska nu mer i detalj studera de förhållanden som 

redovisades och ifrågasattes i forskningsläget.

207 Braatøy, Bjarne, ”Arbetarinternationalen på avskrivning?”, Tiden 1939:198.
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    Resultatet stöder Severins och Jonssons slutledning att socialismen omdefinierades p.g.a. dess 

praktiska otillräcklighet. Marginaliseringen gjordes med hänsyn till, och önskan om, att genom 

bredare röstmaximering uppnå starkare politisk ställning.208 Även om denna verkan även kommer 

till uttryck i min undersökning, visar Tiden på hotet från Nazityskland som ett avgörande incitament 

till politisk och ideologisk förändring. Det är, med en liknelse, andra axlar och krafter som sätter 

förändringens hjul i rullning. Färden tar då följaktligen en annan väg och på andra grunder. 

    Utsugningsbegreppet ses inte som problematiskt i sig av Tiden. Däremot finns andra 

”marxistiska” termer som ligger i vägen för att nå medelklassen och en bredare ”massa”. 

    Påverkad av den demokratiska kollapsen i Tyskland och den efterföljande antidemokratiska 

nazismen, ses och finns i socialismen verktygen till demokratins räddning, men även dess motsats. 

Tiden uppmärksammar att socialismens marxistiska barlast har ”kapacitet” att sänka demokratin och 

därmed den socialdemokratiska hegemoniska ställningen. Jag menar att den mängd artiklar som 

identifierar och analyserar problematiken – med allvar uppvisar det nazistiska hotets potential och 

följdeffekt även i Sverige. I detta avseende bör föreliggande arbete ses som ett klart stöd för Alf W. 

Johanssons mer ”allmänna” studie och tes. Undersökningens omfångsrika citatanvändning har 

därvid varit medveten för att lägga i dagen kampen om begreppen och den av nazismen uppkomna 

språkliga förskjutningens politiska och ideologiska konsekvenser för svensk arbetarrörelse.

    Som diskuterats inledningsvis vill detta arbete utmana Sejersteds förklaring till varför 

socialdemokratin i Sverige inte hotades av antidemokratiska krafter. Sejersted hänvisar här istället  

till det borgerliga ställningstagandet, som genom sin antifascistiska hållning bereder väg för 

socialdemokratin. Tiden berättar snarare om en borgerlighet som spelar på de av nazismen påkomna 

dogmatiska strängarna. Som spelar på samhällsandans marxistiska och kommunistiska rädslor och 

därmed framtvingar en debatt i Tiden om reviderat program och socialistisk nyorientering. Eftersom 

medelklassen, liksom i Tyskland utgör den grupp som även i Sverige ses ligga i farozonen för 

sådana extrema åsikter, tvingas socialdemokratin anamma en politik som Johansson kallar 

”konsensusideologi”, med vilken man sedermera genomdriver ”krispolitikprogrammet”.209 I 

blockterminologisk retorik tar socialdemokratin helt enkelt ett steg till höger – tvingad indirekt av  

utvecklingen i Tyskland och direkt av borgerligheten i Sverige. Sedd ur detta perspektiv 

problematiseras det socialdemokratiska 30-talet och ifrågasätter Sejersteds resonemang. Här ges 

således ytterligare stöd till Johanssons slutsats att den svenska socialdemokratin i och med den 

nazistiska utvecklingen i Tyskland fick ett ”memento” till ideologisk förändring.210 
208 Jonsson 2000, s. 45-74. Även om Jonsson påpekar en intressekamp mellan partiets statliga och parlamentariska 

strävan mot fackföreningen ekonomiska strävan, tjänar enligt Jonsson röstmaximeringen ändå det gemensamma 
målet att inomparlamentariskt uppnå respektives intressen. Man har skapat ”en plats för klasskampen”. Citat s. 47.

209 Johansson 2000, s. 150, 152.
210 Ibid., s. 149.

44



    Vad gäller neutralitetsprinciperna, ser vi att den andra principens förespråkare dominerar i Tiden. 

Därmed utmanar Tiden något Håkan Blomqvists syn att den internationalistiska önskan inom 

arbetarrörelsen försvagats efter borgfreden.

    Frågorna Klas Åmark ställde inledningsvis från 2003; hur Sverige reagerade och agerade till det 

nazistiska hotet och expansionen, samt hur svensk demokrati klarade av att skydda sig själv mot 

trycket från Nazityskland, har därmed i detta arbete ytterligare berikats och klarlagts. Detta kommer  

framgå med större tydlighet när vi nu tar oss an källa, syfte, frågeställningar och den mer teoretiska 

och metodologiska utvärderingen.

Debatten är livlig i Tiden. Den uppmuntrar och gör anspråk på en helhetsförståelse, att vara 

arbetarrörelsen representativ. Här måste jag alltid beakta det glapp som finns mellan debatt och 

beslut. Det för mig osynliga tids- och aktörsspann som lämnas mellan tidskriftens rader och till dess 

beslutsklubban faller. I ett försök att inte hamna i den fällan, har jag när så ansetts nödvändigt,  

konsekvent använt formuleringar som; Tiden visar på, eller tendensen pekar mot etcetera. Dessa 

andrahandsresultat eller ”hypoteser” har dels visat sin styrka i stöd av annan forskning men kommer 

även som vi ska se längre fram, komma till gagn i resonemanget kring vidare forskning. Dock 

menar jag att Tidskriftens fördelar ligger på tre plan som här bör beaktas. För det första utgör dess 

kontinuitet ett unikt material. När det kommer till att bedöma arbetarrörelsens politiska fokus, vilka  

frågor som upptog störst utrymme under en period över åtta år bör källan ej ringaktas. För det andra 

vet vi att tidningen är central och en mötesplats för socialdemokratisk debatt. För det tredje så intar  

författarna med få undantag en central politisk roll inom partiet – deras röster har således tyngd men 

bär även vetskap om att deras artiklar kan slå tillbaks på dem själva. Detta medför ett ansvar på 

författaren att inte ”kasta ur sig” vilka åsikter som helst. Detta sammantaget medgiver att källan kan  

ses som ett intellektuellt skyltfönster och därmed en stark representant för arbetarrörelsens 

ideologiska och politiska strävan. Resultaten bör i ljuset av detta beaktas.

    Tiden analyserar och identifierar Weimarrepublikens fall och Nazitysklands uppkomst - dess 

ideologi och dess verkningar i Tyskland och diktaturens påverkan på arbetarrörelser och 

demokratier i övriga Europa. Versaillesfördragets konstitution skapade en dålig jordmån för tysk 

demokrati. Därtill iakttas en oförmåga bland de demokratiska partierna i Tyskland att komma 

överens, och en stelfrusen socialism som inte kunde handskas med moderniseringens och tidens 

unika utmaningar. Tiden uppmärksammar en klass- och maktförskjutning som för med sig 

konflikter mellan grupper och en social rörlighet som skapar en känsla av utanförskap. Dessa är 

bara några av de orsaker Tiden ser som incitament för nazismen att bli en aktör på den politiska 

arenan. Men de ser även hur nazismen använder socialismbegreppet och demokratins frihetssystem 
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till sin fördel. När inte Weimarrepubliken med demokratiska metoder lyckas vända den ekonomiska 

och sociala misären i Tyskland, får antikapitalismen och antidemokratismen fäste hos 

missnöjesgrupper. Med terror och propaganda - med begreppsförvridningar - skapar nazismen mål, 

mening, gemensamhet och resning. Nationen och det ”tyska” förenar mot en hotande yttre 

kapitalistisk värld, styrd av judar och kommunister. Klasskampen är ersatt med nya friska mål – 

uttalad av en ny kejsare. Men Tiden iakttar även att dogmatismen flyttat över Östersjön. De ser att 

samma medelklass riskerar att klämmas i moderniseringens armar och tidens kris. Skräcken för 

massans irrationalism är påtaglig och rejäl. Diskussionen vi följt är ett på djupaste allvar menat 

försök att genom reform och reviderad socialism – stävja en liknande utveckling i Sverige.

    Frågeställning, metod och hypotes har varit drivande faktorer i arbetet. Med spänningsfälten som 

undersökningsmetod har jag tyckt mig lättare kunna identifiera förflyttningar inom respektive 

område. Diktaturen i Tyskland och nazismens explicita hot mot demokratin som ideologi och 

politiska system konkretiseras och förtydligas med undersökningens fokus på begrepp och 

spänningsfält. Att Tidendebattörerna ställer sig på demokratins sida behöver knappast 

problematiseras. Däremot ska vi analysera vad detta ställningstagande får för effekt i beskådande av 

de övriga spänningsfälten. Vilken typ av rörelse ser vi inom respektive fält, motiverad av att skydda 

demokratin från diktatur? 

    För att skydda demokratin och stärka den socialdemokratiska makten beaktas socialismens 

svaghet på två punkter. Dels ses den teoretiska utformningen med rötter i marxistisk tradition ej 

möta tidens utmaningar. Dels märks hur svårt debattörerna har att nå ut med, eller använda sig av 

socialismen som begrepp. Begreppets släktskap med kommunismen och marxismen gör 

socialismen till vapen i antidemokratiska och nazistiska händer. Tydligt blir det därför att  

debattörerna önskar revidera socialismbegreppet för att nå målet om utvidgad demokrati. Rörelsen 

inom detta fält gör sig mest tydlig när vi betraktar potentiella röster. 

    Begreppet massan är ett komplext begrepp i Tiden. Tydligt är att den ses som okontrollerbara och 

splittrade sociala grupper som har hög potential att lockas av nazistisk retorik och propaganda. Den 

mest homogena massan utgörs av medelklassen. Varför den ses som en massa är för att den i tidens 

ekonomiska kris och av moderniseringens tryck är utsatt för en social rörlighet av samma slag som 

iakttogs i Weimartyskland med kända konsekvenser. I mötet med medelklassen blir flera av 

spänningsfälten aktiva. För att skydda demokratin och sörja för en utvidgad demokratisk utveckling, 

måste medelklassen lockas till socialdemokratin. För att möjliggöra detta ser Tidendebattörerna att  

socialismen och dess attraktionella begrepp såsom, internationalism, kollektivism, klasskamp mm 

bör tonas ned och modifieras för att passa medelklassens önskningar och individualistiska synsätt. 

Detta medför en rad problem som bör nämnas i korthet: för det första antyder ovanstående 
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resonemang att det nazistiska antidemokratiska hotet är ett avgörande incitament för arbetarrörelsen  

att marginalisera klasskampen och kollektivismen. Om medelklassen ska kunna inlemmas (som 

även beskrivs som den nya arbetarklassen) förändras ideologin och politiken. För det andra blir den 

socialistiska utgångspunkten om klasslöst samhälle ifrågasatt. Medelklassen är i Tidens ögon ingen 

riktig klass. Den är under föränderlighet - alltså lös per definition. Detta ses som ytterst 

problematiskt för debattörerna. Den måste fångas, etiketteras och klassas. Först då är den under 

politisk kontroll. Detta vittnar om en hållning inte bort från utan till ett klassamhälle. Varje individ 

ska tillhöra en klass som på förhand och av tradition är anpasslig och kontrollerbar – som vet sin 

plats i samhället. Denna plats gives av individens klasstillhörighet där denne förväntas uppträda 

efter klassens givna normer. En dylik klasstillämpning vill jag kalla en socialistisk paradox. Jag 

menar att det är i ljuset av denna nödvändiga anpasslighet till medelklassen som vi ska se 

socialdemokratins ändrade politiska och ideologiska hållning – framtvingad av det nazistiska hotet.

    Med 1920 års program har jag kunnat uppställa en fixpunkt, ur vilken socialismens och 

internationalismens rörelse inom spänningsfälten kunnat iakttagas. Här har uppmärksammats en 

diskrepens mellan å ena sidan Tidens hållning mellan spänningsfältens båda principer och den 

”verkliga” politiska hållningen – representerad av försvarsminister Sköld. Även om den 

internationalistiska retoriken är ifrågasatt när det kommer till att locka medelklassen, uppvisar  

Tiden hur det internationalistiska och solidariska arvet i neutralitetsbegreppet fortfarande är en stark 

önskan hos debattörerna. Därtill visar den att en neutralitetspolitik i solidarisk anda ställer upp för 

demokratier och fredens bevarande även utanför den egna nationens gränser. När 

neutralitetsbegreppet ersätts av andra begrepp, möjliggörs en förändrad hållning. Varför 

neutralitetsbegreppets socialdemokratiska historiska betydelse åsidosätts förklaras i detta arbete 

med utrikesminister Sandlers iscensättande av alternativ retorik. ”Alliansfrihet” och ”konjunkturfri  

alliansfrihet” ersätter neutralitetsbegreppet och dess samhörighet med socialismen och begreppen 

solidaritet och internationalism. Härmed skapas en att vända kappan efter vinden-mentalitet som 

Maria-Pia Boëthius talar om i Heder och Samvete.211 Här antyds även en möjlig förklaringsmodell 

till Åmarks ”en svensk tiger”.212 Det är spänningsfältsmetoden som tydliggör att denna nya hållning 

inte bara är en förskjutning av neutralitetsbegreppet, utan även en förändrad syn på socialismen och 

därmed en förändrad politisk och ideologisk nyorientering. När Sköld och Hansson därför väljer en 

urvattnad form av den första neutralitetsprincipen – bekräftar detta, enligt Tidens uppfattning, 

socialdemokratins rörelse högerut under 1930-talet. 

    Med Stråths teori har jag lyckats visa att förändrat politiskt beteende kan och bör ses i ljuset av 

211 Boëthius 2001, s. 188.
212 Åmark 2011, s. 674.
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den politiska diskursiva kampen. I den begreppsliga konflikten mellan diktatur och demokrati 

tvingas debattörerna i Tiden stärka, omformulera eller ge upp viss terminologi som är förknippad 

med deras ideologi. När detta görs, förändras den politiska och ideologiska kursen. Allt för att ernå 

eller behålla politisk hegemoni. Jag menar att Tiden, efter Boréus' teori, uppvisar att språket i den 

bemärkelsen blir ett ”slagfält”. Här anser jag således att min hypotes har stämt och fungerat väl som 

drivande element. Kosellecks teori har med tydlighet visat att den kunskap debattörerna uppvisar 

om Weimarrepubliken fall och nazismens uppkomst; det svenska ”nuets” liknande sociala 

omständigheter; rädslan att förlora medelklassen till antidemokratiska krafter, tillsammans har varit  

avgörande för de politiska och ideologiska val debattörerna önskar ta i framtiden. 

    Min ambition med uppsatsen har varit att uppmärksamma den starka påverkan och oro som 

tidskriften gör gällande angående det nazistiska hotet. Jag har upplevt mig kunna visa att när det 

kommer till den ideologiska och politiska kursändringen partiet gör under 30-talet – kan vi inte 

längre gå förbi det tyska vågsvallets åverkan.213  Frågan som ställdes i citatet på försättsbladet har 

därmed till stora delar i detta arbete fått sitt svar. 

213 Åman, Tiden, 1933, s. 186.

48



4 Efterord

Efter avslutat arbete och genomgånget forskningsläge kan vi konstatera att det i frågan om den 

nazistiska påverkan på Sverige, arbetarrörelsen och svensk politik under mellankrigstiden, finns 

forskning kvar att göra. Jag hade som övergripande ingång till detta arbete följande syfte: Hur 

påverkades den svenska socialdemokratin ideologiskt och politiskt utifrån Weimarrepublikens fall,  

Europas försvagade demokratier och arbetarrörelse, och av den tyska diktaturens verkningar? 

Även om detta arbete utgör en del av detta syfte, skulle en undersökning av detta slag ställa mer 

heltäckande och bredare krav på källmaterial och därmed ge bättre tyngd. Detta arbetes delresultat  

om varför den svenska neutralitetspolitiken kunde förändras under kriget pockar alldeles särskilt på 

uppmärksamheten för ytterligare efterforskning. Så även arbetarrörelsens syn på massan och 

medelklassen under mellankrigstiden.

    Vad gäller det socialistiska begreppets förflyttning slutligen, har vi konstaterat att det bereder  

plats för större grupper och andra klasser i samhället. Lars Trägårdh gör iakttagelsen att Per Albin 

Hansson, likt Adolf Hitler åsidosätter klassretoriken för en folkhemsideologi eller 

”Volkgeheimschaft”.214 Många beståndsdelar i dessa ideologier delas språkligt. Men här återfinns 

även nationen som enande part och tanken om en stark landsfader. Med detta vill jag inte ha sagt att 

svensk socialdemokrati delade nazismens idéer, men fenomenet och den språkliga kopplingen finns 

där tillsammans med nationalismens dragningskraft både på bönder och medelklassen i Sverige och 

Tyskland. Om detta var en medveten taktik från Hansson är även det en fråga för framtiden. 

* * *

Sist, men inte minst, ett stort och varmt tack till min handledare professor Lars Ekdahl, vars 

handfasta och kloka råd förutan, föreliggande arbete svårligen hade låtit sig göras.

214 Trägårdh, Lars, ”Varieties of volkish ideologies – Sweden and Germany 1848-1933” i Stråth 1989, s. 25-27, 49. Se 
även Johansson 2000, s. 149f.
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6 Bilaga215 

1920
PROGRAM FÖR SVERGES SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREPARTI.
Antaget på elfte partikongressen i Stockholm 1920.

Allmänna grundsatser.

Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom, att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska 
organisation och genomföra de utsugna klassernas sociala frigörelse, till betryggande och utveckling av den andliga och materiella 
kulturen.
Huvudorsaken till de lyten, som vidhäfta våra dagars civilisation, är nämligen det privatkapitalistiska produktionssättet, som lagt 
äganderätten till produktionsmedlen i ett mindretals händer, dömt flertalet till egendomslöshet och beroende samt gjort motsättningen 
mellan arbetare och kapitalister till det nutida samhällets bestämmande drag.
Den privata äganderätten till produktionsmedlen var i äldre tider ett medel att tillförsäkra producenten hans produkt. Den 
kapitalistiska privategendomen har i stället blivit ett medel för de besittande att frånhända de arbetande frukterna av deras arbete.
Denna kapitalistiska utsugning behärskar, om ock i växlande for- mer, det moderna samhället och lämnar intet område därav oberört.
Det trycker främst sin prägel på utvecklingen i alla industriländer. I samma mån de småborgerliga samhällsförhållandena upplösas, 
stordriften undantränger hantverket, arbetsmaskinen verktyget, världshandeln och massproduktionen nedbryta alla marknadsgränser, 
i samma mån bliva de verkliga producenterna förvandlade i en klass av lönearbetare, som i sig upptager talrika elementer från de 
under kapitalismens utveckling nedtryckta mellanlagren och har till sitt sociala kännemärke egendomslöshet och otrygghet med 
därav följande beroende och förtryck.
Arbetsprocessens utomordentliga tekniska framsteg, den oerhört stegrade produktiviteten hos det mänskliga arbetet, det ständigt 
pågående öppnandet av nya produktionsfält, hela denna kapitalistiska utveckling, varigenom nationalförmögenheten mångdubblats, 
medför å ena sidan ett onaturligt hopande av rikedomar, å andra sidan en kolossal tillväxt av den egendomslösa arbetareklassen. 
Kapitalismen visar sig därjämte oförmögen att fullt utnyttja de alltjämt växande produktivkrafterna. Planlösheten i den kapitalistiska 
produktionen upphäves ej ens med dess högsta organisationsformer. Det högre mått av ekonomisk ordning, som genom 
förtrustningen vinnes, medger icke produktivkrafternas ändamålsenliga användning och fulla utnyttjande. Utsugningen fortgår till 
förmån för ett allt mera koncentrerat och allt mäktigare kapitalvälde.
Men samtidigt tvinga dessa förhållanden och denna ödesdigra tendens i samhällets utveckling arbetarna till en motverkande rörelse. 
De organisera sig mot utsugningen, som producenter i fackföreningar och som konsumenter i kooperativa sammanslutningar under 
en alltjämt fortgående, allt väldigare omfång antagande kamp mellan arbetare och kapitalister.
Klasskampen mellan utsugna och utsugare får sin moderna prägel. Arbetareklassen blir medveten om sin historiska mission att vara 
bäraren av en ny produktionsordning, frigjord från profitintresset, och framträder som den ledande bland de utsugna folkklasser, vilka 
kapitalismen bragt i beroende och otrygghet. Ty icke blott de industriella produktionsmedlen och de naturrike- domar, som den 
industriella produktionen exploaterar, hava kommit i kapitalismens händer. Den gör sig till härskare även på områden, dit den 
industriella storproduktionen icke trängt fram. Där den låter de gamla mellanklasserna bestå, undergräver den deras ekonomiska 
självständighet. Ej blott hantverkare, småhandlare och utövare av fria yrken bliva skattskyldiga till kapitalet. Som bank- och 
bolagskapital lägger det även jordbruksjorden under sitt välde. Jordens verkliga brukare försättas, där de icke redan i egenskap av 
lönarbetare vid stor- gods helt intaga samma sociala ställning som industrins arbetare, uti ekonomisk ofrihet, tributpliktiga till en 
kapitalism i ständig utvidgning.
Den motsättning mellan arbetare och kapitalister, som den industriella utvecklingen framkallat, vidgas sålunda till en hela samhället 
genomgående motsättning mellan de utsugna och deras kapitalistiska utsugare.
Men därmed följer ock en samling av alla de utsugna klasserna, som i klasskampen taga ställning sida vid sida. Denna klasskamp 
skall icke upphöra, förrän samhället så omdanats, att den kapitalistiska ut- sugningen helt är upphävd, klassamhället fallet och 
massfattigdomen avskaffad. Detta åter kan endast ske genom att upphäva den privatkapitalistiska äganderätten till 
produktionsmedlen och lägga dem under samhällets kontroll och besittning samt genom att ersätta den nuvarande planlösa 
varuproduktionen med en socialistisk, efter samhällets verk- liga behov planlagd, för välståndets höjande stegrad produktion.
Detta mål kan icke uppnås utan politisk kamp. Socialdemokratin vill därför samla och politiskt organisera de utsugna klasserna, 
klargöra deras roll i den sociala utvecklingen, målet och vägarna för deras klasskamp, erövra den politiska makten och på den väg 
och i den ordning utvecklingen själv anvisar, genomföra samhällets socialistiska organisation.
Arbetareklassens intressen äro desamma i alla länder med kapitalistiskt produktionssätt. Med utvecklingen av 
världshandeln och produktionen för världsmarknaden bliver arbetarnas ställning i varje land beroende av deras ställning i 
övriga länder. Arbetareklassens frigörelse är därför ett verk, vari alla kulturfolk måste deltaga. Med erkännande härav 
förklarar sig Sverges socialdemokratiska arbetareparti vara ett med socialdemokratin i andra länder.

215http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/landskrona/dokument/tidigare_partipro  

gram_18   97-1990.pdf   [hämtat 20111128]
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