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Fascismen lever
Fascismen var 1900-talets viktigaste och mest framgångsrika ideo-
logiska innovation!–!och Anders Behring Breivik visar att den fort-
farande lever. Ändå är kunskapen om fascism i Sverige 2012 näst  
intill icke-existerande.

Under de senaste 20 åren har forsk-
ningen om fascistisk ideologi explode-
rat, framför allt inom den brittisk-ame-
rikanska universitetsvärlden. Det bör-
jade med murens fall, åren kring 1990, 
som förlöste vetenskapen från kalla kri-
gets politiserade grepp. Sedan dess har 
historiker, samhällsvetare och sociolo-

ger kommit förvånansvärt långt i sin 
förklaring av vad det var för ideologisk 
nytändning som skedde i Västeuropa 
åren efter första världskriget – och hur 
denna breda ideologi, fascismen, verkar 
och lever idag. 

Från 1919 drabbades Europa av tyska 
nazister, italienska fascister, spanska fa-

langister, ungerska pilkorsare, rumän-
ska legionärer, finska lappo-män och 
så vidare. Men vad kan den nya forsk-
ningen säga oss om Anders Behring 
Breivik? Om Sverigedemokraterna, 
norska Fremskrittspartiet, Dansk Fol-
keparti, Sannfinländarna, etc.? Är 
dessa företeelser exempel på fascism?

DET VIKTIGASTE ÄR att förstå vad ”fas-
cism” är för någonting. Problemet 
är att ideologin oftast tolkas utifrån 
dess mellankrigstida teaterrekvisita. 
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" Efter 1945 hukade de västerländska akademikerna i frågan 
om fascismens väsen, väl medvetna om att Adolf Hitler varit 
en demokratiskt tillsatt ledare i en västerländsk demokrati."

Svarta stövlar, kadrer av uniformt fär-
gade skjortor och en vilt skrikande 
”Duce”, ”Führer” eller annan karisma-
tisk ledare. Men denna yta övergavs när 
Adolf Hitler sköt sig i huvudet, om inte 
tidigare. Redan 1938 skrev den svenske 
nazistledaren Sven Olov Lindholm att 
”det enda tänkbara om idéerna skall 
räddas blir att slopa både namn och 
symbol, för att inte tala om stövlar, 
koppel och Hitlerhälsning”. 

Efter 1945 hukade de västerländska 
akademikerna i frågan om fascismens 
väsen, väl medvetna om att Adolf Hitler 
varit en demokratiskt tillsatt ledare i en 
västerländsk demokrati – samt att Sov-
jetunionen i princip ensamt tvingats 
besegra de nazityska arméerna de av-
görande åren 1941–1944. Den fria värl-
den stod i tacksamhetsskuld till Stalin, 

som därför oemotsagd kunde låta sina 
intellektuella beskriva fascism som en 
icke-ideologi, utan egen tanke. Istället 
var fascism enbart en våldsam form av 
kapitalism. ”Såsom född ur bourgeois- 
demokratins livmoder, så är fascismen 
kapitalisternas sätt att rädda kapitalis-
men undan kollaps”, skrev Kommu-
nistinternationalen redan 1933.

I VÄST DOMINERADE istället 1945 för-
klaringen att framför allt Adolf Hit-
ler varit psykiskt sjuk – en ”galning”, 
en ”psykopat”, ett ”monster”. Först 
1956 vågade USA, utifrån det kalla kri-
get, samla sig till offensiv mot Sovjet-
unionen. De amerikanska akademi-
kerna Carl J. Friedrich and Zbigniew 
K. Brzezinski formulerade teorin om 
”totalitarianismen”, som klumpade 
ihop kommunismen med fascismen. 
Detta ömsesidiga kalla kriget-använ-
dande av begreppet ”fascism” som 
skällsord gentemot fienden i öst eller 
väst ledde till att ordets innebörd som 
specifik ideologi upphörde, istället blev 
det ett invektiv. Under 1968-generatio-
nens tidevarv användes det som en all-
män benämning på auktoritärt myn-
dighetsbruk överhuvudtaget. Svenska 
polisen kallades regelbundet ”jävla fas-
cister” under Vietnam-demonstratio-
nernas årtionde. Begreppet fascism 
närmade sig obrukbarhet. 

I början av 1990-talet undervisade 
historieprofessorn Roger Griffin i Ox-
ford. Hans studenter skulle skriva om 
fascismen. ”Men jag upptäckte till min 
förvåning att ingen kurslitteratur för-
klarade vad fascism är för någonting”, 
berättar Griffin. Detta blev starten för 
nytändningen under 1990-talet. Grif-
fin definierade fascism i sin omväl-
vande monografi The Nature of Fascism 
(1991) enligt följande:

”Fascism is a genus of political ideo-
logy whose mythic core in its various 
permutations is a palingenetic form of 
populist ultra-nationalism.”

FASCISMEN ÄR ALLTSÅ en ideologi grun-
dad i nationalism, till skillnad från an-
dra ideologier som har sin botten i ex-
empelvis klasstänkande eller religion. 
Fascism avfärdar klassbegreppet och 
sätter nationen främst. Men enligt fas-
cisten så har den älskade nationen dege-
nererat, förfallit och blivit sjuk – drab-

bats av en cancersvulst. Ordet palinge-
nesis betyder ”återfödelse”, och detta är 
fascistens konkreta uppgift. Nationen 
skall botas och bli frisk igen, till vilket 
pris som helst. 

Enligt den tyska nazismen var sjuk-
domen ”judarna” och kirurgin kallar 
vi idag för Förintelsen. Olika fascismer 
har dock tolkat sin nationella cancer på 
olika sätt. Ett gemensamt hat har dock 
riktats mot ”den inre fienden” – socia-
listiska, feministiska och liberala ”po-
litiskt korrekta” krafter som tillåtit 
cancern att växa. Förrädarna. De som 
bär ansvaret. Fascisten ser det som sin 
uppgift att hindra dessa grupper från att 
slutföra sin undergrävande verksamhet.

GRIFFINS EXAKTA formulering har debat-
terats intensivt bland forskarna, men 
dess grund i ultranationalism syftande 
till återfödelse består. I detta hittar vi 
Anders Behring Breivik, som utgör 
närmast ett skolexempel på en fascist. 
Griffin påtalar följande:

”Breivik är inte ledare för någon 
rörelse, men han har en politisk ana-
lys av det nutida Europa. Han anser 
det vara i händerna på svaga, liberala 
och politiskt korrekta makthavare som 
har tillåtit Europa att invaderas av en 
främmande religiös kultur – islam. 
Det är Breiviks självuppfattade plikt, 
utifrån att han tagit på sig identiteten 
som ”sann norrman”, att starta kors-
tåget mot dessa människor. Därmed är 
hans attack mot den norska socialde-
mokratin – som inte är muslimer utan 
de förrädare som släppt in muslimerna 
i Norge – en modern form av fascism.”

ÅTERSTÅR DÅ FRÅGAN om hela den euro-
peiska så kallade ”extremhögern” i 
själva verket är fascistisk. Mot detta 
talar exempelvis att Sverigedemokra-
terna och dess ledare Jimmie Åkes-
son förnekar det. Detta kan dock vara 
real politik. Ingen politisk rörelse efter 
1945 som vill bli accepterad kan kalla 
sig ”fascistisk”, eftersom ideologin har 
ett facit i Auschwitz-Birkenau. Tiden 
för de svarta stövlarna är förbi, utom i 
enstaka fanatiska fall. ”Farfars fascism 
är död”, skriver historikern Diethelm 
Prowe. Men i övrigt råder konsensus 
bland forskare och experter att nuti-
dens rörelser passar in i de fascistiska 
modellerna. ”Enbart korporativismen 
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REPORTAGE VINJETT

" En fascistisk demokrati 
är en majoritetens demo-
krati, där utsatta minorite-
ter ska tryckas ner och där 
civilsamhällets maktresur-
ser brukas för att behärska 
meningsmotståndare." 
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har förlorat sin lyster”, skriver Prowe. 
Historikern Robert O. Paxton skriver 
att: ”jag har ingen invändning mot att 
kalla de mer extrema formerna av euro-
peisk främlingsrädsla och nationalism 
för neo-fascistisk. De upptar samma 
fält på det politiska spektrat och attack-
erar samma fiender.” Historikern Ke-
vin Passmore håller med:

”Den national-populistiska högern 
är ett medvetet försök att uppdatera fas-
cismen och göra den gångbar under för-
ändrade förutsättningar. [...] De försöker 
utnyttja demokratins rasistiska poten-
tial, snarare än att störta demokratin. 
Detta betyder inte att national-populis-
men på något sätt är mindre ondskefull 
eller mindre farlig än fascismen.”

SKILLNADEN MELLAN Breivik och Sveri-
gedemokraterna är att de senare anpas-
sat sig till nutiden. De förstår, till skill-
nad från den norske massmördaren, att 
politiskt våld hör det förflutna till om 
en rörelse vill vara framgångsrik i mo-
dern västerländsk demokrati. Men sam-
hällsanalysen är densamma för hela den 
europeiska neo-fascismen. Nutidens 
västnationer har drabbats av en cancer-
svulst i form av ”muslimerna” (alterna-
tivt ”judarna” eller exempelvis i Ungern 
”zigenarna”, det vill säga romerna). 

Det krävs en enorm kraftansträng-
ning för att operera bort cancersvul-
sten, ett arbete som förhindras av 
”marxister” och ”politisk korrekthet”. 
Poängen blir att detta arbete lika väl 
kan utföras inom det parlamentariska 
demokratiska systemet som via anti-
demokrati – i denna insikt ligger den 
stora ideologiska renässansen för fascis-
men, internationellt och nationellt.

DET FINNS DOCK ett inbyggt problem hos 
fascismen, som talar mot att ideologin 
kan föda fram ett ”normalt” parlamen-
tariskt parti som spelar enligt de demo-
kratiska spelreglerna. Visserligen kom 
både Hitler och Mussolini till makten 
via demokratiska val, inte via statskupp 
såsom konservativa diktatorer (exem-
pelvis Franco, Pinochet och den gre-
kiska juntan). 

Däremot ligger det i fascismens 
ideo logiska natur att i grunden bygga 
om samhället, även för fascister som 
bekänner sig till det demokratiska sys-
temet. En fascistisk demokrati är en 
majoritetens demokrati, där utsatta 

minoriteter ska tryckas ner och där ci-
vilsamhällets maktresurser brukas för 
att behärska meningsmotståndare. 

När ”cancern” i form av muslimer, 
judar eller romer expedierats (idag i 
form av utvisning – en ny Förintelse är 
knappast realistisk) kommer turen till 
”marxister” (främst socialdemokrater), 
”politiskt korrekta” liberaler och inte 
minst feminister. Fascismen är en ideo-
logi med en uttalad maskulinitetskult, 

kvinnans roll är främst att agera liv-
moder – hon ska föda fram nationens 
kommande generationer. Därav det 
ofta extrema näthatet mot just kvinn-
liga offentliga personer, vilka kallas 
”fitta” och hotas med våldtäkt. Sam-
hällets ”feminisering” anses vara en del 
av nationens sjukdomstillstånd. 

Det går att hävda att just näthatet, 
med sina hot om våld, utgör en fort-
sättning på fascismens inneboende 
våldsamhet. Paxton påtalar ideologins 
inbyggda ”mordiska raseri” (murderous 
frenzy) och mycket talar för denna ob-
servation. Inte minst Anders Behring 
Breivik. Denne agerar inte bara som in-
divid, utan även inom en fascistisk my-
tifierad verklighetsuppfattning. Det 
fascistiska Italien spred mängder av ro-
maner, i vilka den unge hjälten vaknar 
upp ur sin individualistiska drönartill-
varo och blir en fascistisk aktivist – en 
svartskjortad squadristo. Genom att 
mörda socialisterna pånyttföder han det 
underbara Italien och går därmed – som 
aktiv del av ett älskat kollektiv – in i den 
nya framtiden. Fascismens ”alterna-
tiva modernitet”, för att använda ett av 
Griffins användbara begrepp. Via nät-
hatet finns en fortsatt relation mellan 
den parlamentariska neo-fascismen och 
den gamla våldsamheten.

FASCISMEN HAR EN imponerande för-
måga att anpassa sig till nya miljöer, 
både geografiskt och tidsmässigt. Den 
måste inte ens vara rasistisk. Till exem-

pel hånade Mussolini 1927 antisemitis-
men, såsom ”en produkt av barbarism, 
medan fascismen är kronan på civilisa-
tionen och – därmed – diametralt mot-
satt antisemitismen”. Men fascismens 
glödande nationalism innebär att rasis-
men ständigt ligger nära till hands. 

År 1938 införde Mussolini antisemi-
tiska raslagar, inspirerad av den tyska 
”biologiska fascismen” under Hitler. 
Griffin understryker fascismens ”när-
mast darwinistiska förmåga att anpassa 
sig till sin miljö”. Den spelar på rasism 
när det anses nödvändigt, men hatet 
mot ”cancersvulsten” kan omformu-
leras med häpnadsväckande snabbhet. 
Etniska grupper kan hela tiden för-
handlas in i fascistens ”vi” medan andra 
förhandlas ut och blir en del av ”dem”. 

Ultranationalisten har inga problem 
med detta, utifrån luddigheten i vilka 
som innefattas i begreppet nationen. 
”Folk och land hör nära samman. Ett 
land vore inte vad det är utan sitt folk, 
och ett folk vore inte vad det är utan sitt 
land”, skriver Sverigedemokraterna i sitt 
principprogram i samband med valet 
2010. Utifrån denna formulering är det 
upp till partiet att löpande besluta vem 
som får inkluderas i ”folk och land”, el-
ler Blut und Boden (”blod och jord”) för 
att använda ett nazityskt slagord.

SAMMANFATTNINGEN BLIR att själva ordet 
”fascism” i stort blivit svårt att bruka, ef-
tersom det under decennier använts som 
allmänt skällsord respektive benämning 
på fiendesidan under kalla kriget. Kun-
skapen om fascismen, som forskats fram 
under de senaste 20 åren, är näst intill 
obefintlig i Sverige. Vi drar oss för att 
använda ordet ”fascist”, till och med an-
gående Breivik. Det är enklare att kalla 
denne man ”psykiskt sjuk”, på samma 
vis som västerlandet hanterade Adolf 
Hitler efter krigsslutet 1945. Passmore 
varnar oss för riskerna med detta:

”Fascismen kvarstår som en ’möjlig 
utväg’ och det finns ingen anledning att 
tro att fascister inte kan tillägna sig mak-
ten under omständigheter som är helt 
annorlunda än under mellankrigstiden.”

Eller som författaren André Mal-
raux drastiskt sammanfattade saken, 
angående samhällsutveckling under ti-
der av kris: ”en man som både är aktiv 
och pessimist är antingen fascist – eller 
så kommer han snart att bli en sådan”.

 Henrik Arnstad

" En fascistisk demokrati 
är en majoritetens demo-
krati, där utsatta minorite-
ter ska tryckas ner och där 
civilsamhällets maktresur-
ser brukas för att behärska 
meningsmotståndare."


