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1. Inledning 

De rasbiologiska tankarna och föreställningarna var under 1920- och 30-talen utbredda i det 

svenska samhället och i det politiska livet omfattades de av flera olika politiska grupperingar. 

Det rasbiologiska tänkandet införlivades och blev under tidsperioden en del av redan 

existerande och etablerade politiska partier till både höger och vänster i det politiska 

landskapet. Samtidigt bildades det i Sverige under mellankrigstiden nya partibildningar med 

rasbiologisk utgångspunkt och det var framförallt inom olika nationalsocialistiska och 

högerextrema politiska grupperingar som rastänkandet var etablerat och tog sitt mest radikala 

uttryck.  

Föreliggande studie avser att studera Civilisationspartiet, ett lokalt politiskt parti verksamt i 

Örebro under 1920- och 30-talen, som tog sin ideologiska inspiration av och utgångspunkt i 

de rasbiologiska tankarna. Genom att studera och belysa det enskilda partiet i det lokala 

politiska landskapet i Örebro under mellankrigstiden kan studien bidra med kunskap om hur 

rasbiologin tog sig i uttryck i en lokal politisk kontext. Mellankrigstiden som en period då de 

rasbiologiska tankarna var etablerade i det svenska samhället gör det till ett relevant 

undersökningsområde i relation till det enskilda lokala politiska partiet och hur det kan förstås 

i förhållande till och som en del av det lokala politiska landskapet under den aktuella 

tidsperioden.  

2. Forskningsläge och begreppet rasbiologi som analysram 

Den rasbiologiska tanke- och föreställningsvärlden under 1920- och 30-talen är det 

forskningsområde som står i fokus för föreliggande studie. För att ringa in den aktuella 

tidsperioden och rasbiologin som historievetenskapligt problemområde ska tidigare forskning 

som bedrivits inom forskningsområdet presenteras utifrån tre huvudlinjer: rasbiologin som 

idé, vetenskap och politik. Forskningsöversikten behandlar inledningsvis forskning om den 

idémässiga bakgrund och utveckling som låg till grund för att de rasbiologiska tankarna fick 

sitt genomslag under mellankrigstiden. Vidare presenteras forskning som har studerat hur 

rasbiologin kom att institutionaliseras och etableras som vetenskaplig disciplin. 

Forskningsöversikten behandlar avslutningsvis tidigare forskning som har studerat hur 

rasbiologin tog sig i uttryck och formades i politiken, i en svensk politisk kontext.  

Efter forskningsöversikten definieras begreppet rasbiologi, utifrån forskningen, för att i 

studien användas som en analysram för att studera det lokala politiska partiet. Avslutningsvis 

i detta avsnitt summeras forskningsläget och studiens problemområde presenteras närmare.  
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2.1. Rasbiologi och den idémässiga bakgrunden 

För att skapa en förståelse för den rasbiologiska föreställningsvärlden under den aktuella 

tidsperioden är det relevant att inledningsvis presentera tidigare forskning som sätter de 

rasbiologiska tankarna i en idémässig bakgrund och kontext. Socialantropologen Thomas 

Malm har i sin forskning undersökt hur människor genom historien inte bara har klassificerat 

och inordnat naturen i en hierarkisk ordning, utan även varandra. Författaren undersöker i sin 

forskning den världsbild som låg till grund för att tankar om olika människors över- 

respektive underordning kunde leda till och legitimera rasbiologi under 1900-talets början.1 

Malm pekar på att rasbiologin måste ses mot bakgrund av ett ökat intresse för klassificering 

och gränsdragning mellan människor, utifrån både medfödda och kulturella faktorer, som blev 

gällande under 1900-talets början.2 Det rasbiologiska tänkandet hade sin grund i och byggde 

vidare på flera idéhistoriska förutsättningar som växte fram under 1700- och 1800-talen. Det 

fanns dels idéer och föreställningar om en av naturen given hierarki mellan olika människor, 

vilket kunde legitimera en rangordning av människors mentala, fysiska och anatomiska 

skillnader.3 Det fanns också olika biologisk-evolutionära tankeströmningar, däribland 

evolutionsteorin och ärftlighetsläror, som kombinerades under 1800-talets senare hälft och 

ledde till en utbredd föreställning om en degenerationsfara för människosläktet.4 Enligt Malm 

banade de idéhistoriska förutsättningarna väg för att rasbiologin under 1900-talets början i 

flera avseenden blev samhällets nya ideologiska ledstjärna.5  

Ett annat exempel på hur tidigare forskning har satt rasbiologin i en idéhistorisk kontext är en 

studie av vetenskapsjournalisten Maja Hagerman där hon undersöker hur föreställningar om 

det svenska folket som rasrent har skapats och upprätthållits. Hagerman visar på hur det under 

1800- och 1900-talen skapades en berättelse och en kollektiv självbild av Sverige som ett 

homogent land och författaren betonar vikten av att se rasbiologin, som den tog sig uttryck 

under 1900-talets början, som en del av föreställningen om den svenska folkstammen som 

rasren.6 Enligt Hagerman sammanföll föreställningen om den svenska folkstammens renhet 

under 1800- och 1900-talen med nationalismen som ideologi. Med hänvisning till den svenska 

fornhistorien och Sverige som ett germanskt urhem blev berättelsen om den svenska rasens 

                                                             
1 Malm, Thomas (2009), Den omöjliga kedjan: människan och mångfaldens mönster, s. 15 ff, 104 ff.  
2 Malm (2009), s. 308 ff.  
3 Malm (2009), s. 312 f.  
4 Malm (2009), s. 316 f.  
5 Malm (2009), s. 317.  
6 Hagerman, Maja (2006), Det rena landet: om konsten att uppfinna sina fäder, s. 404.  
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renhet en del av den svenska nationella identiteten och självbilden. Föreställningen kunde 

sedan under 1900-talet legitimera och ge kraft till de rasbiologiska tankarna.7 

2.2. Rasbiologi som vetenskaplig disciplin 

Rasbiologin kom under mellankrigstiden, både i ett nationellt och internationellt perspektiv, 

att institutionaliseras och etableras som vetenskaplig disciplin. Tidigare forskning inom 

området har studerat detta på olika sätt och idé- och lärdomshistorikern Gunnar Broberg har i 

sin forskning undersökt det rasbiologiska institutets verksamhet och den rasforskning som där 

bedrevs. Genom bevarat källmaterial undersöker Broberg institutets historia och följer 

institutets förändring över tid under tre olika ledarfigurer.8 Författaren menar att det 

rasbiologiska institutets verksamhet kan betraktas som en kombination av både fysisk 

antropologi och medicinsk genetik. Broberg betraktar i sin studie det rasbiologiska institutets 

uppkomst och verksamhet mot bakgrund av tidsperiodens starka tilltro till vetenskapen och 

vetenskapens ömsesidiga förhållande till det omgivande samhället: det rasbiologiska institutet 

kunde genom statliga medel bedriva rasforskning och den vetenskapliga legitimitet som de 

rasbiologiska tankarna därmed fick kunde i sin tur legitimera politiska beslut och sociala 

reformer i rashygieniska syften.9  

Broberg tar i en annan studie tillsammans med historikern Mattias Tydén ett bredare grepp på 

hur rasbiologin som en vetenskaplig disciplin kom att ta form. Författarna poängterar att 

rasbiologin å ena sidan inte kan definieras och förstås inom gränsen för en vetenskaplig 

disciplin, utan omfattar flera olika vetenskapliga inriktningar.10 Å andra sidan pekar 

författarna på hur det i realiteten kan betraktas som en vetenskaplig teknik, snarare än en 

egentlig vetenskap. Med det menar författarna att rasbiologin inte var en enhetlig 

teoribildning utan mer hade karaktären av en teknik för att ordna samhället och lösa olika 

samhälleliga, befolkningsmässiga och sociala problem.11 Broberg & Tydén identifierar i sin 

studie flera övergripande och centrala utvecklingslinjer som visar hur rasbiologin som 

vetenskap under 1920- och 30-talen genomgick flera betydande förändringar. Rasbiologi som 

vetenskaplig disciplin gick från att ha varit mer antropologisk och fokuserad på 

                                                             
7 Hagerman (2006), s. 407.  
8 Broberg, Gunnar (1995), Statlig rasforskning: en historik över Rasbiologiska institutet, s. 82 f.  
9 Broberg (1995), s. 84 ff.  
10 Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias (2005), Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i Sverige, s. 
179.  
11 Broberg & Tydén (2005), s. 180 ff.  
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rasföreställningar till att bli mer sociologisk och medicin-genetisk inriktad.12 En annan central 

utvecklingslinje som författarna identifierar är att rasbiologin med tiden marginaliseras och 

går från att vara i allmänhetens intresse till att specialiseras och endast bli en fråga för ett fåtal 

experter.13 

2.3. Rasbiologins uttryck i politiken 

De rasbiologiska tankarna och värderingarna influerade under 1920- och 30-talen det politiska 

livet och tillämpades på olika sätt i politisk praktik. Den praktiska tillämpningen av rasbiologi 

benämns i forskningen som rashygien och det kanske tydligaste exemplet på rashygieniska 

åtgärder som politiken beslutade om är de steriliseringslagar som infördes under 1930-talet. 

Historikern Mattias Tydén studerar i sin avhandling de svenska steriliseringslagarna under 

tidsperioden 1935-1975 och hur de behandlades i politiken för att sedan tillämpas i praktiken. 

Författaren konstaterar att det i politiken fanns en konsensus om steriliseringslagarnas 

införande och att de partipolitiska skillnaderna i inställningen till dessa var obetydliga. 

Ideologiskt har dock rashygienen lyfts fram tydligare av borgerligheten, med bondeförbundet 

i spetsen.14 Övergripande i den politiska retoriken för steriliseringar framhävdes att nationens 

och befolkningens intressen stod över individens och såväl rashygieniska som sociala och 

samhällsekonomiska argument användes.15  

Tidigare forskning som anknyter till ett internationellt forskningsläge har visat att Sverige inte 

var unikt för de rashygieniska åtgärder som genomfördes. Gunnar Broberg sätter tillsammans 

med historikern Nils Roll-Hansen de svenska och nordiska rashygieniska åtgärderna i ett 

internationellt jämförande perspektiv. De nordiska länderna med Sverige i spetsen låg i 

framkant internationellt vad gäller rashygieniska åtgärder, bland annat genom 

steriliseringslagarna. Författarna pekar på att det finns vissa nordiska särdrag för införandet av 

steriliseringslagarna i relation till hur utvecklingen såg ut i andra länder, som exempelvis 

Tyskland. De nordiska länderna införde steriliseringslagarna under demokratiska regimer och 

under uppbyggnad av välfärdsstaten, med starka arbetarpartier i spetsen. De nordiska länderna 

var de enda länderna i Europa som under demokratiska regimer införde sådana lagar.16 

                                                             
12 Broberg & Tydén (2005), s. 180.  
13 Broberg & Tydén (2005), s. 185 f, Broberg (1995), s. 82 ff.  
14 Tydén, Mattias (2002), Från politik till praktik: de svenska steriliseringslagarna 1935-1975, s. 184 f.  
15 Tydén (2002), s. 166-184, Broberg & Tydén (2005), s. 180.  
16 Broberg, Gunnar & Roll-Hansen, Nils (1996), Eugenics and the welfare state: sterilization policy in Denmark, 
Sweden, Norway and Finland, s. 259-270.  
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De rashygieniska åtgärder som vidtogs kan förstås mot bakgrund av att de rasbiologiska 

tankarna och värderingarna i en svensk politisk kontext under 1920- och 30-talen lyftes fram 

av personer, grupper och partier med olika politiska hemvister.17 Tidigare forskning inom 

området har visat på de rasbiologiska tankarna och värderingarnas utbredning och omfattning 

inom olika grupper och politiska partier. För att belysa ett exempel undersöker historikern 

Björn Horgby hur främlingsfientlighet tog sig i uttryck i svensk arbetarkultur under 

tidsperioden 1890-1960.18 Horgby pekar på att det under 1900-talets första hälft fanns en 

främlingsfientlig mentalitet och en av socialdemokraterna formulerad främlingsdiskurs som 

påverkade och dominerade den lokala fackliga politiken i Norrköping.19 Horgby menar att 

främlingsdiskursen utformades genom och påverkades av de rasföreställningar som 

etablerades under 1900-talets början.20 

Ett annat exempel på tidigare forskning som har fokuserat den svenska arbetarrörelsen och 

rasbiologiska föreställningar är historikern Håkan Blomqvists studie av hur begrepp som 

nation, ras och civilisation tog sig uttryck i och vilken roll de rasbiologiska tankarna hade i 

svensk arbetarrörelse innan tiden för nazismen. Blomqvists visar på att det fanns en rasmässig 

och nationell uppfattning inom den svenska socialdemokratin och arbetarrörelsen. Det 

svenska folket betraktades som en del av den germanska rasens överordning och det skapade 

en eurocentrisk uppfattning inom arbetarrörelsen, där socialismen blev ett projekt för den 

civiliserade världens arbetarklass.21 

De rasbiologiska tankarnas och värderingarnas utbredning i det svenska politiska landskapet 

under tidsperioden gör att de inte entydigt kan knytas till någon specifik politisk ideologi.  

Rasbiologiska tankegångar tog sig dock i tydligast uttryck inom olika nationalsocialistiska 

och högerextrema politiska grupperingar. I en svensk politisk kontext har historikern Helene 

Lööw i sin studie undersökt personer och grupperingar med nazistiska och högerextrema 

politiska orienteringar från mellankrigstiden och fram till 1970-talet. Nationalsocialismens 

ideologiska utgångspunkter bestod enligt Lööw av antisemitism, nationalism, rastankar, 

antidemokrati och korporativism.22 De rasbiologiska tankarna och idéerna tog sig inom de 

nazistiska politiska grupperingarna uttryck i en föreställning om att mänskligheten var 

                                                             
17 Broberg & Tydén (2005), s. 179.  
18 Horgby, Björn (1996), Dom där: främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960, s. 26 f.  
19 Horgby (1996), s. 173.  
20 Horgby (1996), s. 63 ff.  
21 Blomqvist, Håkan (2006), Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, 52 ff, 188 f.  
22 Lööw, Helene (2004), Nazismen i Sverige 1924-1979, s. 337.  
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uppdelad i olika raser och att rasen var överordnad den enskilde individen, där rasens renhet 

och bevarande skulle främjas genom att avlägsna de individer som betraktades vara ras- och 

befolkningsförsämrande, som exempelvis judar, färgade, homosexuella, handikappade och 

personer med ärftliga sjukdomar.23 Lööw pekar på att de svenska nazistiska partierna inte fick 

några större framgångar den parlamentariska vägen genom allmänna val, men att de under 

1930-talet var aktiva på andra sätt genom att bedriva kampanjer, offentliga möten och 

demonstrationer.24 Lööw fokuserar i sin forskning nationalsocialismen i Sverige utifrån 

aspekter som ideologi, organisation samt propaganda- och kampmetoder. Hon pekar på att 

vidare forskning i området behöver sätta fokus på och studera det omgivande samhällets roll 

och förhållningssätt till de nationalsocialistiska politiska grupperingarna under den här 

tidsperioden.25 

Det var inom de nationalsocialistiska politiska grupperingarna som rastankarna tog sitt mest 

radikala uttryck. Det bildades dock under mellankrigstiden andra partibildningar med 

rasbiologisk utgångspunkt, som inte identifierade sig som nationalsocialistiska. Det faktum att 

nya partibildningar bildades i det politiska landskapet i Sverige under mellankrigstiden ska 

enligt statsvetaren Jan-Werner Müller förstås mot bakgrund av de politiska idéernas betydelse 

i 1900-talets Europa. Müller behandlar i sin forskning de olika politiska idéströmningar som 

kom att influera och påverka Europas utveckling under 1900-talet. Han beskriver 

mellankrigstiden som en period av experimenterande i det politiska tänkandet, där både nya 

och gamla politiska idéer uppstod, korsbefruktades och omformades på olika sätt.26  

Mot bakgrund av att mellankrigstiden kan förstås som en period av experimenterande i det 

politiska livet och tänkandet ska föreliggande studie undersöka ett lokalt politiskt parti med 

rasbiologisk utgångspunkt, som inte identifierade sig som nationalsocialistiska, men som 

grundades och etablerade sig i mellankrigstidens Sverige.  

2.4. Begreppet rasbiologi som analysram 

Forskningsöversikten har presenterat och behandlat rasbiologin som idé, vetenskap och politik 

under den aktuella tidsperioden. Utifrån den tidigare forskning som har presenterats ska 

begreppet rasbiologi i det följande ramas in, definieras och för studien användas som en 

                                                             
23 Lööw (2004), s. 339 ff.  
24 Lööw (2004), s. 209-252.  
25 Lööw (2004), s. 9 f.  
26 Müller (2013), Demokratins tidsålder: politiska idéer i 1900-talets Europa, 9 f, 67 ff.  
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analysram för att se hur de rasbiologiska tankarna tog sig i uttryck i det politiska parti som 

denna studie avser att undersöka.  

Begreppet rasbiologi bygger enligt forskningen på en föreställning om att det finns olika 

mänskliga raser och att de kan klassificeras och ordnas i en hierarkisk ordning. Det 

rasbiologiska begreppet bygger på föreställningen att de mänskliga raserna är ojämlika och att 

det finns en av naturen given hierarki mellan människor.27 Människosläktet kan enligt det 

rasbiologiska synsättet klassificeras utifrån både medfödda och kulturella egenskaper.28 Det 

rasbiologiska begreppet hänger samman med en föreställning om en degenerationsfara för 

mänskligheten, vilket innebär att mänskligheten behöver kontrolleras och styras för att inte gå 

mot sin egen undergång.29 Forskningen pekar på att rasbiologin även bygger på en 

föreställning om att det går att förbättra människosläktet genom olika åtgärder för att förädla 

respektive sortera bort olika ras- och befolkningselement.  

Vidare innefattar det rasbiologiska begreppet en tilltro till den biologiska vetenskapen för att 

medvetet förädla den mänskliga rasen (och ersätta det naturliga urvalet).30 Rasbiologin är 

knuten till en biologisk determinism, vilket innebär att människan definieras av sin biologi.31 

För rasbiologin är ärftlighetsläran central och nära förbunden. Ärftlighetsläran innebär en 

föreställning om att människan står under vissa biologiska arvslagar och att vissa egenskaper 

(kroppsliga, moraliska) nedärvs mellan människor.32 Ärftlighetsläran hänger samman med en 

föreställning om att den mänskliga befolkningen kan sorteras och rangordnas och att det går 

att identifiera vissa befolkningsförsämrande element, som har ”sämre” nedärvda egenskaper.33 

Det rasbiologiska begreppet kan även relateras till en föreställning om den mänskliga rasens 

renhet och hygien, en allmän sund- och renhetsideologi som har influerat det rasbiologiska 

tänkandet.34  För att främja rasens renhet behöver därför de ras- och befolkningsförsämrande 

element (de individer som definieras som mindre dugliga/mindre värda, exempelvis 

efterblivna, sinnessjuka, tattare, kriminella) sorteras bort och försvinna från det mänskliga 

släktet.35 Den praktiska tillämpningen av rasbiologi benämns i forskningen som rashygien och 

                                                             
27 Malm (2009), s. 312.  
28 Malm (2009), s. 308.  
29 Broberg & Tydén (2005), s. 15 ff. Malm (2009), s. 316.  
30 Malm (2009), s. 316.  
31 Broberg & Tydén (2005), s. 11.  
32 Malm (2009), s. 318 ff.  
33 Malm (2009), s. 316.  
34 Lööw (2004), s. 340 f.  
35 Lööw (2004), s. 340.   
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för att praktisera de rasbiologiska tankarna finns flera tillvägagångssätt. I forskningen 

framhålls sterilisering som ett exempel på rashygienisk åtgärd som har använts.36  

Det rasbiologiska begreppet består sammanfattningsvis av en uppdelning av mänskligheten i 

olika raser och en klassificering av den mänskliga befolkningen, utifrån både medfödda och 

kulturella egenskaper, i en hierarkisk ordning. Begreppet innefattar en tilltro till den 

biologiska vetenskapen och en biologisk determinism. Ärftlighetsläran är för det rasbiologiska 

tänkandet central för att identifiera och sortera bort de individer som betraktas som mindre 

värda. Kopplad till det rasbiologiska begreppet finns även föreställningar om rasens renhet 

och hygien och en degenerationsfara för att mänskligheten går mot sin egen undergång, om 

inte befolkningen kontrolleras, styrs och medvetet förädlas. Den praktiska tillämpningen av de 

rasbiologiska tankarna sker genom olika rashygieniska åtgärder, där steriliseringar är ett 

exempel som har lyfts fram i forskningen.  

Begreppet rasbiologi har i detta avsnitt definierats och ramats in utifrån forskningen och ska 

för studien användas som en analysram för att undersöka rasbiologins uttryck i det politiska 

parti som står i fokus för studien. Det konkreta tillvägagångssättet för hur begreppet ska 

användas i studien kommer att presenteras närmare i metodavsnittet.  

2.5. Sammanfattning av forskningsläge och studiens problemområde 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskning, som här presenterats, på olika sätt studerat 

den rasbiologiska tanke- och föreställningsvärlden och dess uttryck under 1920- och 30-talen. 

För att ringa in problemområdet och tidsperioden sattes rasbiologin inledningsvis i en 

idéhistorisk kontext. Tidigare forskning har visat hur de rasbiologiska tankarna hänger 

samman med olika biologisk-evolutionära tankegångar och en föreställning om den svenska 

folkstammens renhet och överlägsenhet. Forskning som studerat rasbiologin som en 

vetenskaplig disciplin presenterades därefter. Tidigare forskning visar att det under 

tidsperioden fanns en stark tilltro till vetenskapen och genom att rasbiologin 

institutionaliserades som en vetenskaplig disciplin gavs de rasbiologiska tankegångarna 

vetenskaplig legitimitet. Vidare belystes tidigare forskning som undersökt hur rasbiologin tog 

form i det politiska livet. De svenska steriliseringslagarna som en rashygienisk åtgärd har av 

tidigare forskning studerats och även betraktats i ett internationellt perspektiv. Tidigare 

forskning har även visat hur de rasbiologiska tankarna och värderingarna omfattade flera olika 

                                                             
36 Broberg & Tydén (2005), s. 178 f.  
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politiska partier och grupperingar. Rastankarna var dock den ideologiska kärnan och 

utgångspunkten inom olika nationalsocialistiska och högerextrema politiska grupperingar och 

det bildades även andra politiska partier med rasbiologisk utgångspunkt under tidsperioden, 

som inte betecknade sig som nationalsocialistiska.  

Utifrån forskningsöversikten går det att konstatera att det finns behov av vidare studier av hur 

rasbiologin tog sig uttryck i en lokal politisk kontext under mellankrigstidens Sverige. Vidare 

studier i området behöver, precis som Lööw poängterar i sin forskning, lägga fokus på och 

belysa det omgivande samhällets uppfattning av och förhållningssätt till olika politiska 

grupperingar med rasbiologisk utgångspunkt. Föreliggande studie avser att behandla detta 

problemområde genom att undersöka ett lokalt politiskt parti med utgångspunkt i de 

rasbiologiska tankarna och följande avsnitt avser att redogöra för och presentera 

problemområdet närmare.  

3. Problemformulering och frågeställningar 

Studien avser att undersöka Civilisationspartiet, ett lokalt politiskt parti verksamt i Örebro 

under 1920- och 30-talen, som tog sin ideologiska inspiration av och utgångspunkt i de 

rasbiologiska tankarna. Syftet med studien är dels att undersöka partiets ideologiska och 

politiska ståndpunkter och de rasbiologiska tankarnas och föreställningarnas plats och uttryck 

i partiets ideologi och politik. Studien syftar även till att undersöka hur partiet uppfattades av 

det omgivande lokalsamhället och hur lokalsamhället under den aktuella tidsperioden förhöll 

sig till en politisk partibildning med rasbiologisk utgångspunkt.  

För att undersöka problemområdet ligger följande frågeställningar till grund för studien:  

– Vilka var Civilisationspartiets övergripande ideologiska och politiska ståndpunkter och hur 

tog sig de rasbiologiska tankarna i uttryck i partiets ideologi och politik?  

– Hur och om vad skrevs det om Civilisationspartiet i två olika lokala dagstidningar för 

tidsperioden och vilka likheter respektive skillnader kan urskiljas i dagstidningarnas sätt att 

skriva om partiet?  

Undersökningen består därmed av två delar. Den första delen av undersökningen fokuserar 

partiets ideologi, politik och rasbiologiska uttryck. Den andra delen av undersökningen 

fokuserar partiet i den lokala dagspressen, genom två olika lokala dagstidningar.    
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4. Källmaterial, metod, avgränsningar och källkritiska resonemang 

Följande avsnitt avser redogöra för hur problemområdet ska studeras. Inledningsvis i detta 

avsnitt presenteras det källmaterial som används för studien. Vidare presenteras de metoder 

som används i studien för att studera källmaterialet och undersökningens konkreta 

tillvägagångssätt och genomförande beskrivs. Avslutningsvis i detta avsnitt redogörs för 

studiens avgränsningar, såväl tidsmässigt som avgränsningar i det studerade källmaterialet, 

och relevanta källkritiska resonemang förs om källmaterialets möjligheter samt 

begränsningar.  

4.1. Källmaterial 

Det källmaterial som kommer användas i studien är bevarat skriftligt material från 

Civilisationspartiet under den aktuella tidsperioden. Materialet innefattar partiets stadgar för 

åren 1925 och 1931 samt partiets politiska program, Civilisationspartiets samhällspolitik, för 

år 1930. Det finns även ett valupprop bevarad i materialet med titeln Svenska kvinnor! från år 

1932. Den partipolitiska tidningen Centerbladet: tidning för arisk politik, kultur, filosofi och 

religion utgavs från och med år 1933 och finns bevarad i samtliga nummer under åren 1933-

1940. Civilisationspartiets bevarade material kommer i studien att användas för att besvara 

den första frågeställningen om partiets ideologiska och politiska ståndpunkter och de 

rasbiologiska tankarnas plats och uttryck i partiets ideologi och politik.  

För studiens andra del kommer de två lokala dagstidningarna, Nerikes Allehanda respektive 

Örebrokuriren, att studeras. Tidningarna har valts utifrån ett urvalskriterium att de ska 

representera två olika politiska inriktningar. Nerikes Allehanda står för en liberal politisk 

inriktning, medan Örebrokuriren har en socialdemokratiskt profilerad politisk inriktning. De 

lokala dagstidningarna kommer i studien att användas för att besvara den andra 

frågeställningen om partiet i den lokala dagspressen och hur de lokala dagstidningarna skrev 

om partiet samt vilka likheter respektive skillnader som går att urskilja i de två 

dagstidningarnas sätt att skriva om partiet.   

4.2. Metod och tillvägagångssätt 

Den metod som används för att studera och besvara den första frågeställningen är en 

beskrivande idéanalys. Den beskrivande idéanalysen är en kvalitativ form av textanalys för att 

studera politiska texter och idéer. Denna metod går ut på att forskaren dels beskriver och 

redogör för det studerade materialet, men även drar slutsatser av och tolkar textens innebörd, 
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utifrån en av forskaren bestämd och definierad analysram. Den beskrivande idéanalytiska 

metoden används således dels för att beskriva, redogöra för och belysa en texts innehåll och 

karaktär, men även för att visa på hur texten kan tolkas och förstås.37 Den beskrivande 

idéanalysen ska användas för att beskriva, redogöra för och tolka Civilisationspartiets 

bevarade politiska material. Det konkreta tillvägagångssättet för undersökningen innebär att 

materialet i ett första steg läses översiktligt för att identifiera vad partiet formulerade som sina 

centrala och övergripande ideologiska och politiska ståndpunkter. I ett andra steg läses 

partiets material mer djupgående och detaljerat, med begreppet rasbiologi som analysram, för 

att visa på hur de rasbiologiska tankarna konkret tog sig i uttryck i partiets ideologi och 

politik. Begreppet rasbiologi definierades och ramades tidigare in utifrån forskningen och 

utgör här de ”glasögon” genom vilka materialet läses, tolkas och analyseras.  

För att studera och besvara den andra frågeställningen används en kvalitativ textanalys som 

metod. Den kvalitativa textanalysen är en metod som används för att tolka skriftliga källor 

och utläsa mening i en texts innehåll.38 För att studera den andra frågeställningen används 

även en komparativ metod. Den komparativa metoden innebär en systematisk jämförelse 

mellan två eller flera jämförbara enheter. Genom att sätta jämförbara enheter mot varandra 

kan både likheter och skillnader belysas.39 För studien ska de två valda lokala 

dagstidningarna, med olika politiska inriktningar, sättas i en jämförelse. Det konkreta 

tillvägagångssättet för undersökningen innebär att de valda dagstidningarna i ett första steg 

läses och studeras var för sig. De artiklar där tidningarna skrev om Civilisationspartiet 

identifieras och redogörs för. Därefter, i ett andra steg, sätts de båda dagstidningarna i en 

jämförelse, för att urskilja likheter respektive skillnader kring vad och hur tidningarna skrev 

om partiet.  

4.3. Avgränsningar för studien och källkritiska resonemang 

För att studera och besvara den första frågeställningen avgränsar sig studien tidsmässigt till 

åren 1924-1940. Tidsavgränsningen har valts av den anledningen att det mellan dessa årtal 

finns bevarat källmaterial från partiet. Årtalen markerar även partiets födelse och ”död” i den 

mening att partiet grundades år 1924 och att partiets grundare och frontfigur, Nils August 

Nilsson, dog år 1940, vilket ledde till att partiet somnade in och försvann från det politiska 

landskapet. Civilisationspartiets bevarade material är ett politiskt material och till sin karaktär 

                                                             
37 Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 49-55.  
38 Kjeldstadli, Knut (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var, 176 ff.  
39 Kjeldstadli (1998), s. 250 ff.  
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normativ och värderande, då materialet anger partiets världsbild, hållning och orientering i 

flera olika ideologiska och politiska frågor.40 Källmaterialet visar på vad partiet formulerade 

och uttryckte som sina huvudsakliga ideologiska och politiska ståndpunkter och för studiens 

syfte utgör det ett relevant undersökningsmaterial för att studera och besvara den första 

frågeställningen om partiets ideologi, politik och rasbiologiska uttryck. Det bevarade 

källmaterialet från partiet är dock inte heltäckande för den studerade tidsperioden. Partiets 

stadgar finns bevarade för två tidpunkter, medan partiets politiska program endast finns 

bevarad från år 1930. Den partipolitiska tidningens alla nummer finns dock bevarad i samtliga 

nummer för åren 1933-1940. För studien innebär det att partiets ideologiska och politiska 

ståndpunkter endast kan anges för de årtal då det finns bevarat källmaterial från partiet. Det 

bör även noteras att det inte finns något internt material bevarat från partiet, som exempelvis 

mötesprotokoll eller styrelseberättelser, vilket gör att det inte går att ta del av partiets interna 

diskussioner och frågor. En annan källkritisk aspekt är att den partipolitiska tidningens artiklar 

inte alltid har en namngiven artikelförfattare. Nils August Nilsson stod dock som redaktör för 

tidningen och skrev en majoritet av de namngivna artiklarna som publicerades.  

För att studera och besvara den andra frågeställningen kopplad till dagstidningarnas 

rapportering avgränsar sig undersökningen till valda nedslag för åren 1924, 1926, 1930 samt 

1940. De valda årtalen för nedslagen har gjorts av den anledningen att årtalen markerar fyra 

för partiets betydande händelser och hållpunkter. År 1924 har valts för att partiet då 

grundades. Vid valet till Örebro stadsfullmäktige år 1926 blev partiet invalda med ett mandat, 

vilket de sedan förlorade vid nästkommande val till stadsfullmäktige år 1930. Avslutningsvis 

har år 1940 valts för att partiets grundare Nils August Nilsson dog det året.  

De valda nedslagen blir i förhållande till studiens problemområde relevanta att undersöka då 

partiets grundande, intåg och uttåg ur Örebro stadsfullmäktige samt partiets grundares död, 

efter en preliminär genomgång av källmaterialet har bedömts vara de årtal då den lokala 

dagspressen har skrivit om, uppmärksammat och förhållit sig till partiet på olika sätt. De valda 

nedslagen täcker även in partiets födelse från år 1924, till och med partiets ”död” vid år 1940.  

De lokala dagstidningarna som studeras är till sin karaktär både beskrivande och normativa.41 

Det är de normativa/värderande utsagorna om partiet, som handlar om tidningarnas syn på 

och uppfattning av partiet, som står i fokus för undersökningen. De studerade tidningarna har 

olika politiska inriktningar och de präglas av sin ideologiska tillhörighet som liberal 

                                                             
40 Kjeldstadli (1998), s. 163 ff.  
41 Kjeldstadli (1998), s. 163 ff.  
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respektive socialdemokratisk, vilket gör det relevant för studien att lyfta fram och belysa 

likheter respektive skillnader i tidningarnas sätt att skriva om partiet.   

5. Bakgrund 

Studiens problemområde ska i följande avsnitt sättas in i en historisk kontext. Avsnittet inleds 

med en redogörelse för övergripande samhälleliga förutsättningar under tidsperioden. Därefter 

presenteras det lokala politiska landskapet i Örebro och Civilisationspartiets grundande, 

framväxt och tid som politiskt aktivt skildras avslutningsvis.  

Samhällsutvecklingen i Sverige under mellankrigstiden karaktäriserades av att landet hade ett 

ungt och svagt demokratiskt styrelseskick. Starka politiska motsättningar, svaga och skiftande 

regeringar och lågt valdeltagande präglade tillsammans med ekonomiska kriser och hög 

arbetslöshet tidsperioden. Ett fempartisystem med kommunisterna, socialdemokraterna, 

bondeförbundarna, liberalerna och högern etablerades i det svenska politiska landskapet.42 En 

viktig och omstridd politisk fråga som präglade den svenska politiken var rusdrycksfrågan 

och förbudsomröstningen. Det var huvudsakligen socialdemokrater och liberaler som var för 

ett förbud, medan högern vände sig mot ett förbud och betonade individens eget ansvar.43  

De rasbiologiska tankarna och idéerna florerade i det svenska politiska livet och 

högextremismen växte sig stark i hela Europa under 1920- och 30-talen som en reaktion mot 

demokrati och parlamentarism. I Sverige bildades det, liksom i flera andra länder, nya 

politiska grupperingar med utgångspunkt i de rasbiologiska tankarna och den 

nationalsocialistiska ideologin.44  

Det lokala politiska landskapet i Örebro var under mellankrigstiden präglad av en stark 

socialdemokrati. Partiet hade under 1920- och 30-talen en stark ställning och vid det 

kommunala valet år 1934 fick partiet egen majoritet i Örebro stadsfullmäktige. Högern var 

efter socialdemokraterna det starkaste partiet, men började under mitten av 1930-talet att 

uppleva en nedgång, medan de frisinnade var svaga under hela den aktuella tidsperioden. 

Kommunisterna var också svaga i de lokala valen och fick endast enstaka mandat till 

stadsfullmäktige medan Bondeförbundet inte ställde upp alls till några lokala val i Örebro 

under dessa år.45 Örebro stadsfullmäktige var den lokalt politiskt beslutande församlingen i 

                                                             
42 Nilsson, Torbjörn (2009), Hundra år av svensk politik, s. 37-43.  
43 Nilsson (2009), s. 40 f.  
44 Nilsson (2009), s. 45 f.  
45 Björk, Gunnela (1999), Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 
1900-1950, s. 273 ff.  
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staden och bestod av 50 ledamöter. Hela fullmäktige valdes vid denna tid samtidigt för en 

fyraårig mandatperiod. För de lokala valen var staden uppdelad i två valkretsar: den norra och 

den södra.46  

Det var läkaren Nils August Nilsson som år 1924 grundade Civilisationspartiet. Nilsson var 

vid tiden för partiets grundande en känd kvinnoläkare i staden, engagerad i framförallt 

fredsfrågor och abortfrågor. Nilsson utförde för tiden förbjudna aborter på kvinnor. Han var 

även aktiv inom fredsrörelsen och verkade för internationell avrustning. Historikern Anders 

Björnsson sammanfattar och karaktäriserar personen Nilsson som både tidstypisk och 

kontroversiell för sin tid.47 Civilisationspartiet verkade utifrån en rasbiologisk världsbild och 

partiets namn valdes för att spegla partiets politiska vision och mål om vad man kallade för ett 

civiliserat och ”förstklassigt samhälle”, befolkat av endast ”förstklassiga människor”. Partiet 

bytte i början av 1930-talet namn till Centerpartiet, med hänvisning till att partiet betraktade 

sig själva som en central aktör i det politiska livet mellan olika politiska ytterligheter. 

Civilisationspartiet blev dock kvar som partiets internationella beteckning. Partiet började år 

1933 att publicera och ge ut en egen tidning, Centerbladet: tidning för arisk politik, kultur, 

filosofi och religion, med Nilsson själv som redaktör och ansvarig utgivare.48  

Civilisationspartiet deltog i flera politiska val, såväl på riksnivå som kommunal nivå, under 

den period som partiet var aktivt. På riksnivå ställde partiet upp redan i andrakammarvalet år 

1924 och till andrakammarvalet 1928 ställde partiet upp igen, denna gång under parollen 

”Mot monopolen”.49 Till andrakammarvalet 1932 ställde partiet upp under sitt nya namn, 

Centerpartiet, och fick då 2500 röster, vilket innebar partiets största framgång vid ett val på 

riksnivå. Vid nästa val 1936 tappade dock partiet kraftigt och inför valet 1940 hade partiets 

grundare och frontfigur, Nils August Nilsson, avlidit.50  

På kommunal nivå ställde partiet upp i valet till Örebro stadsfullmäktige 1926 och fick där 

447 röster, vilket innebar att partiet tilldelades ett mandat i stadsfullmäktige. Partiet ställde vid 

valet upp under partibeteckningen ”Arbetarepartiet” och använde sig av socialdemokratiska 

partimedlemmar på sin kandidatlista, utan deras vetskap eller godkännande. Det skapade 

förtret hos det socialdemokratiska partiet som betonade att någon valsamverkan med 

                                                             
46 Björk (1999), s. 273 ff.  
47 Björnsson, Anders (2009), Möjligheten till frigörelse och fruktan för tvång – om en bortglömd partibildning i 
mellankrigstidens Sverige, s. 20-25.  
48 ”Partiets namn”, Centerbladet, nr 2, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
49 SCB (2015), Riksdagsmannavalen 1922-1924, 1925-1928.  
50 SCB (2015), Riksdagsmannavalen 1929-1932, 1933-1936.  
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Civilisationspartiet inte var aktuell.51 Nilsson var den person som under mandatperioden satt 

invald för och representerade Civilisationspartiet i stadsfullmäktige med partiets enda mandat. 

Under sin tid i stadsfullmäktige drev Nilsson en liberal hållning i rusrycksfrågan och verkade 

inom det ekonomiska området för att staden skulle sänka sina räntor och skulder. Nilsson satt 

inte hela mandatperioden ut, utan avsade sig i juni 1929 sin plats, med hänvisning till sin höga 

ålder.52 Till det därpå följande valet till stadsfullmäktige år 1930 förlorade partiet sitt 

fullmäktigemandat och partiet blev därefter inte invald igen i någon politisk beslutande 

församling. Partiet förblev dock aktivt under hela 1930-talet fram till och med år 1940 då 

Nilsson avled. Ytterligare två nummer av den partipolitiska tidningen publicerades det året, 

innan partiet så småningom tappade i aktivitet och försvann från det politiska landskapet.53  

6. Undersökning 

Undersökningen kommer att presenteras och behandlas i två huvudlinjer, utifrån de 

frågeställningar som tidigare ställdes upp och som här ska besvaras. Den första delen av 

undersökningen behandlar Civilisationspartiets ideologiska och politiska ståndpunkter och hur 

de rasbiologiska tankarna tog sig uttryck i partiets ideologi och politik. Den andra delen av 

undersökningen behandlar Civilisationspartiet i den lokala dagspressen och hur två olika 

lokala dagstidningar, med olika politiska inriktningar, skrev om partiet samt vilka likheter 

respektive skillnader som går att urskilja i tidningarnas sätt att skriva om partiet.  

6.1. Civilisationspartiets ideologi och politik 

Den första delen av undersökningen som behandlar Civilisationspartiets ideologi och politik 

är uppdelad i två delar. Inledningsvis presenteras partiets ideologiska utgångspunkter och 

politiska ståndpunkter i en rad olika politikområden. Därefter, och med begreppet rasbiologi 

som analysram, redogörs för de rasbiologiska tankarnas uttryck och plats i både partiets 

politiska vision och praktiska politik.  

6.1.1. Partiets övergripande ideologiska och politiska ståndpunkter 

Ideologiska utgångspunkter och ståndpunkter:  

Civilisationspartiet hade sin ideologiska utgångspunkt i en vision om vad partiet kallade för 

”förstklassiga människor i förstklassiga samhällen”. För partiet stod det för ett idealt framtida 

samhälle, där befolkningen endast bestod av ”kroppsligt, moraliskt och intellektuellt 

                                                             
51 ”Fram till val!”, Örebrokuriren, 23/10, 1926.  
52 Peterson, David (1994), Nils August Nilsson: läkaren, fredsvännen och politikerns liv och idealsamhälle, s. 27 f.  
53 Björnsson (2009), s. 20-25.  
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förstklassiga människor”, och för att uppnå det såg partiet rashygieniska åtgärder som 

nödvändiga.54 Begreppet civilisation var centralt och utgjorde utgångspunkt för partiets 

världsbild. Partiet betraktade världen utifrån en uppdelning i civiliserade och ociviliserade 

människor och samhällen. För partiet var en värld som endast befolkades av civiliserade 

stater, samhällen och människor något som mänskligheten skulle sträva mot. Partiets namn 

valdes just för att det speglade partiets ideologiska strävan mot det civiliserade samhället.55 

Med civilisation som ett centralt begrepp för partiets övergripande vision och världsbild valde 

partiet att inte identifiera eller placera sig utifrån någon bestämd ideologisk tillhörighet. 

Partiet betraktade sig som nationella samtidigt som de såg sig som en del av ett större 

världsmedborgarskap. Partiet motsatte sig därför nationalsocialismen som en ”överdriven 

nationalism” som inte tog världsmedborgarskapet i beaktande.56 Partiet motsatte sig även 

socialismen som ideologi, då partiet inte ville ta ställning för ett bestämt ekonomiskt system, 

utan istället verkade för och betonade vikten av såväl den individuella äganderätten som det 

kommunala och statliga ägandet.57 Partiet menade att det som enda parti, till skillnad från 

andra politiska partier under tidsperioden som i partiets ögon bara fokuserade kapital och 

ekonomiska system, intresserade sig för och satte människor som det främsta politiska 

målet.58  

Partiet framhöll den enskilde individens rätt och frihet som en viktig ideologisk grundpelare. 

Partiet uttryckte det som att det prioriterade medborgarrätten över samhällsrätten och hävdade 

att en klar gränsdragning mellan medborgarrätten och samhällsrätten var nödvändig för att 

samhället och den lagstiftande makten skulle respektera och inte kränka den enskilde 

medborgarens rätt.59 Partiet betonade den enskilde individens myndighet och ansvar för sin 

egen person och sina handlingar och lyfte fram att varje individ hade rätt att vara ”sin egen 

läkare, sin egen präst och sin egen kung”.60  

Partiet sade sig även verka för broderskapslärans genomförande, vilket innebar att älska sin 

nästa såsom sig själv och partiet såg ett idealt framtida (civiliserat) samhälle där inga lagar 

skulle behövas, utan endast anvisningar för vägledning av människors handlingar. Partiet sade 

                                                             
54 Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 3 f (Arkivcentrum, Örebro).  
55 ”Partiets namn”, Centerbladet, nr 2, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
56 ”Partiets namn”, Centerbladet, nr 2, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
57 ”Partiets namn”, Centerbladet, nr 2, 1933 (Arkivcentrum, Örebro). 
58 ”Partiets namn”, Centerbladet, nr 2, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
59 Civilisationspartiets samhällspolitik, 1930, s. 9, Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 3 f (Arkivcentrum, 
Örebro).  
60 Civilisationspartiet: stadgar, 1925, s. 4 (Arkivcentrum, Örebro).  
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sig även vilja verka för samhällssolidaritet, jämlikhet och rättvisa mellan alla medborgare och 

samhällsklasser samt mellan kvinnor och män.61 Kvinnan hade för partiets ideologiska strävan 

om ett civiliserat samhälle en central och helt avgörande roll och uppgift i samhället att föda 

så kallade ”förstklassiga barn”.62 

Sammanfattningsvis var de ideologiska hörnstenarna för partiet en civilisationstanke och tron 

på rashygieniska åtgärder för att uppnå ett civiliserat samhälle. Den enskilde individens rätt 

och frihet, jämlikhet och rättvisa mellan kvinnor och män och de olika samhällsklasserna, en 

ekonomisk balans mellan det privata och offentliga ägandet samt en balans mellan det 

nationella och internationella var för partiet centrala och övergripande ideologiska 

utgångspunkter. Det går att konstatera att partiet valde att inte identifiera sig utifrån någon 

bestämd ideologisk tillhörighet och att de valde att ta avstånd från både nationalsocialismen 

och socialismen som ideologier. Det går även att konstatera att partiet betraktade sig vara 

unika i ideologiskt hänseende och särskilja sig från övriga partier i dåtidens politiska 

landskap, genom att sätta människan istället ekonomi och kapital i fokus.  

Politiska ståndpunkter inom olika politikområden:  

Civilisationspartiets ideologiska utgångspunkter innebar omsatt i politisk praktik att partiet 

utformade och verkade för en rad olika politiska åtgärder. Partiets civilisationstanke och tron 

på rashygieniska åtgärder tog sig i uttryck att partiet på en övergripande samhällelig och 

befolkningsmässig nivå verkade för en statlig fortplantningskontroll. Den statliga 

fortplantningskontrollen sågs av partiet som en rashygienisk åtgärd för att begränsa, 

kontrollera och styra samhällets befolkning mot partiets mål om ett samhälle med en 

befolkning av endast ”förstklassiga människor”.63  

Tron på den enskilde individen tog sig uttryck i att partiet tog ställning för en rad olika 

rättigheter och friheter. Partiet stod för den enskilde individens tanke-, yttrande- och 

tryckfrihet och betonade även rätten till mötes- och föreningsfrihet, religionsfrihet samt frihet 

till ägande.64 Partiet stod även för fri och allmän rösträtt, med begränsningen ”… för varje 

upplyst myndig medborgare.”65 

                                                             
61 Civilisationspartiets samhällspolitik, 1930, s. 4, Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 4 (Arkivcentrum, 
Örebro).   
62 ”Svenska kvinnor!”, Centerpartiets valupprop 1932 (Arkivcentrum, Örebro).  
63 Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 6 (Arkivcentrum, Örebro).  
64 ”Rikspolitik”, Centerbladet, nr 1, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
65 ”Rikspolitik”, Centerbladet, nr 1, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
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Inom utbildningsområdet verkade partiet för att all utbildning fram till medborgarexamen 

skulle vara gratis och obligatorisk för varje enskild individ och att undervisningen skulle vara 

anpassad för den enskilde elevens förutsättningar.66 Utbildningsväsendet var för partiet ett 

medel för att utbilda och höja befolkningen till att bli ”förstklassiga människor”.67   

Inom det ekonomiska området verkade partiet för att motverka alla former av monopol, då 

partiet menade att de ledde till en orättvis ekonomisk fördelning i samhället som bara gynnade 

vissa individer eller grupper.68 Partiet ville istället genomföra fri konkurrens inom alla 

områden.69 Partiet ansåg även att skatter och räntor borde hållas låga och ”rimliga”, under en 

viss lagstadgad gräns.70 Ett exempel på det var att partiet ansåg att skatterna aldrig borde 

överstiga 10 procent av den enskildes inkomst.71 Partiet lyfte även fram äganderättens olika 

former, både individuellt och statligt ägande, som nödvändiga i ett framtida civiliserat 

samhälle och att äganderättens form skulle bestämmas och utformas i varje enskilt fall utifrån 

det sunda förnuftet.72 Partiet betonade vikten av att gynna den inhemska, nationella ekonomin 

och ansåg att endast infödda svenskar borde få bedriva näring i Sverige.73 

I rusdrycksfrågan profilerade sig partiet som en hård motståndare till dåtidens 

nykterhetspolitik. Partiet ville ha en ny och vad de kallade en mer human 

dryckenskapslagstiftning och var starkt emot alla former av tvångsnykterhet samt statliga 

förbud och restriktioner. Partiet menade att nykterheten handlade om individens inre 

övertygelse och menade att den då gällande nykterhetspolitiken inte var värdig ett civiliserat 

samhälle.74 Partiet verkade istället för vad de kallade karaktärsnykterhet, vilket innebar att 

samhället endast borde stödja och erbjuda läkarevård till den enskilde individen istället för att 

förbjuda, inskränka och straffa individen.75 

På en internationell politisk nivå ville partiet verka för världsfred och militär nedrustning 

genom ett demokratiskt världsparlament för alla världens stater.76 Partiet stod även för att 

slaveri och dödsstraff borde avskaffas över hela världen med hänvisning till att varje enskild 

                                                             
66 ”Rikspolitik”, Centerbladet, nr 1, 1933, Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 4 (Arkivcentrum, Örebro).  
67 ”Rikspolitik”, Centerbladet, nr 1, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
68 Civilisationspartiets samhällspolitik, 1930, s. 9 (Arkivcentrum, Örebro).  
69 Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 4 (Arkivcentrum, Örebro).  
70 Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 5 (Arkivcentrum, Örebro).  
71 ”Rikspolitik”, Centerbladet, nr 1, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
72 Civilisationspartiets samhällspolitik, 1930, s. 9 (Arkivcentrum, Örebro).  
73 ”Rikspolitik”, Centerbladet, nr 1, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
74 Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 5 f (Arkivcentrum, Örebro).  
75 ”Rikspolitik”, Centerbladet, nr 1, 1933, Stadgar för Centerpartiet, 1931, s. 4 f (Arkivcentrum, Örebro).  
76 Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 6 (Arkivcentrum, Örebro).  
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individ har rätt att vara fri. Partiet lyfte även fram en för världen gemensam kultur, vad gäller 

språk, alfabet, valuta och tideräkning, som önskvärt.77 

Sammanfattningsvis tog sig partiets övergripande ideologiska utgångspunkter i tankar om ett 

civiliserat samhälle i uttryck i partiets praktiska politiska ståndpunkter på flera olika sätt. 

Partiet stod i befolkningsfrågan för en statlig fortplantningskontroll av befolkningen. Inom 

utbildningsområdet betonades den enskilde individen. Inom det ekonomiska området verkade 

partiet mot alla former av monopol och placerade sig mellan det privata och offentliga 

ägandet. I rusdrycksfrågan betonades den enskilde individens myndighet och rätt till stöd av 

samhället. På det internationella politiska området stod partiet för världsfred och militär 

nedrustning samt införandet av en för världen gemensam kultur. Partiets övergripande 

ideologiska och politiska ståndpunkter har här presenterats och vidare i undersökningen ska 

rasbiologins uttryck och plats i partiets ideologi och politik redogöras för närmare.  

6.1.2. Rasbiologins uttryck i partiets ideologi och politik 

Den politiska visionen 

Civilisationspartiets politiska vision om ett civiliserat samhälle tog sin utgångspunkt i en 

föreställning om att mänskligheten var uppdelad i civiliserade och ociviliserade människor 

och samhällen. Partiets världsbild byggde på en föreställning om att alla samhällen var 

tvungna att genomgå vissa utvecklingsstadier (från vildarstadiet till det halvciviliserade 

barbarstadiet) för att slutligen nå det civiliserade stadiet. Det civiliserade stadiet var för partiet 

det ideala och fulländade, där människorna och samhällena levde i fred och med respekt för 

varandra.78 

Mänsklighetens uppdelning i civiliserade och ociviliserade samhällen ledde även partiet till en 

uppdelning och rangordning av den mänskliga befolkningen. Partiet hade en vision och 

föreställning om att det mänskliga samhället i framtiden endast skulle bestå av den 

”förstklassiga människan”, och för det ändamålet ansåg partiet att ”mindervärdiga 

befolkningselement” behövde sorteras bort och försvinna.79 Exempel på mindervärdiga 

individer var enligt partiet:  

… idioter, halvidioter, moraliskt defekta människor, sådana som befolka fängelserna eller stå färdiga att träda 

dit in; lastbara personer och sådana av mindervärdiga raser, såsom vandringsfolkens individer; zigenare, 

                                                             
77 ”Världspolitik”, Centerbladet, nr 1, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
78 Civilisationspartiets samhällspolitik, 1930, s. 5 (Arkivcentrum, Örebro).  
79 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor i förstklassiga samhällen”, Centerbladet, 
nr 1, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
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tattare m.fl. med vandringsdrift, mordlusta, kleptomani m.m. i blodet, med dessa kunna vi aldrig uppbygga ett 

civiliserat samhälle.80 

Partiets uppfattning om att den mänskliga befolkningen borde kontrolleras och styras 

grundades i en tro på massiv folkökning och ökad trångboddhet på jorden, vilket partiet 

menade krävde en inskränkning i världens samlade befolkningsantal för att vara hållbart i 

framtiden. Partiet såg den då gällande fortplantningen i världen som helt fri och planlös och 

hävdade att införandet av en statlig fortplantningskontroll var den enda vägen för att klara av 

överbefolkningsfrågan.81 Mot bakgrund av den befarade överbefolkningen menade därför 

partiet att de ”mindervärdiga” individerna i samhället, vilka partiet ansåg var både 

ärftlighetsbelastade och en samhällsekonomisk belastning, därmed inte borde få fortplanta 

sig.82  

Ärftlighetsläran var för partiets världsbild central. Med ärftlighetsläran menades att 

människan var underkastad vissa biologiska lagar och att den enskilde individen ärvde vissa 

personlighetsdrag och egenskaper, som kunde hänföras till människans biologi och arv.83 

Partiet ansåg att ärftlighetsläran var något som borde bringas till allmän kännedom samt 

respekteras och tillämpas i alla världens samhällen.84 Partiet hävdade att mänskligheten, 

genom att ta hänsyn till ärftlighetsläran, kunde undvika att föda de som partiet betraktade som 

”mindervärdiga” individer och därmed undvika att fortplanta de personlighetsdrag och 

egenskaper som partiet ansåg vara ”dåliga”. För att föda de önskade ”förstklassiga barnen” 

hävdade partiet att både kvinnan och mannen, särskilt kvinnan, själva skulle vara förstklassiga 

utifrån tre aspekter: kroppsligt, moraliskt och intellektuellt:  

Först ett fagert ansikte, för det andra en förstklassig kropp utan lyten, för det tredje en präktig moral, och för 

det fjärde en präktig intelligens. Sedan fodras detsamma av mannen. … Om dessa fodringar på kvinnan och 

mannen äro uppfyllda skall det med all säkerhet födas till världen ett förstklassigt barn, som moder och fader 

hava heder av, likaså deras hela släkt, ävensom kommunen och samhället eller staten.85 

                                                             
80 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor i förstklassiga samhällen”, Centerbladet, 
nr 1, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
81 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor i förstklassiga samhällen”, Centerbladet, 
nr 1 och 2, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
82 Stadgar för Centerpartiet, 1931, s. 3 ff (Arkivcentrum, Örebro).  
83 ”Några iakttagelser om ärftlighet”, Centerbladet, nr 4, 1937 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
84 Stadgar för Centerpartiet, 1931, s. 2 ff (Arkivcentrum, Örebro).  
85 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor genom statlig fortplantningskontroll”, 
Centerbladet, nr 7-8, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
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Partiet såg ett problem med att ”fel” människor (de som i partiets ögon betraktades vara 

”mindervärdiga” individer) fortplantade sig och att ”de bästa kvinnorna” inte fick några barn 

alls.86 De uttryckte därmed en oro för att människosläktet i allmänhet och den germanska 

rasen i synnerhet, om den inte började ta hänsyn till ärftlighetsläran, skulle gå mot försämring 

och undergång.87 För att illustrera hur partiet ansåg att man skulle få ordning på 

människosläktet och undvika sin egen undergång liknades samhället vid en trädgård:  

När vi nu i denna samhällsträdgård stanna först vid människorna, så fodra vi av dem att de skola vara 

förstklassiga, alldeles som vi i den vanliga trädgården icke kunna vara nöjda med eller tåla vildaplar, surkart 

och andra mindervärdiga äppelsorter. Vi tillåta endast astrakaner, jonatanäpplen och andra fullgoda 

äppelsorter att därstädes gro och växa. På samma sätt måste vi också systematiskt utrota ur samhället alla 

mindervärdiga och undermåliga individer och endast låta kroppsligt, moraliskt och intellektuellt förstklassigt 

folk leva där, ha sin näring och verksamhet.88 

Samhällsträdgården illustrerade partiets strävan att främja vad partiet ansåg vara ”goda” ras- 

och befolkningsmässiga element och samtidigt avlägsna de ”dåliga” ras- och 

befolkningsmässiga elementen, för att på det sättet förädla den mänskliga befolkningen.   

Sammanfattningsvis går det att konstatera att partiets politiska vision byggde på en 

rasbiologisk världsbild och att flera aspekter av det rasbiologiska begreppet har synliggjorts. 

Det fanns en av partiet formulerad civilisationstanke (där det civiliserade stadiet stod högst i 

en hierarkisk ordning) och en föreställning om mänsklighetens uppdelning i civiliserade och 

ociviliserade människor och samhällen. Det fanns även en föreställning om vad partiet kallade 

”mindervärdiga befolkningselement”, där vissa individer betraktades vara ärftlighetsbelastade 

och därmed mindre värda. Föreställningen om ”mindervärdiga befolkningselement” hängde 

samman med partiets uppfattning om mänsklighetens och den ariska rasens degeneration, 

vilket partiet fruktade om inte mänskligheten började ta hänsyn till och tillämpa 

ärftlighetsläran. Den mänskliga befolkningen behövde enligt partiet kontrolleras, styras och 

förädlas och för att göra det behövde de individer som betraktades vara mindre värda 

successivt sorteras bort och försvinna.   

                                                             
86 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor genom statlig fortplantningskontroll”, 
Centerbladet, nr 2, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
87 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor genom statlig fortplantningskontroll”, 
Centerbladet, nr 7-8, 1933 (Arkivcentrum, Örebro).  
88 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor genom statlig fortplantningskontroll”, 
Centerbladet, nr 4, 1934 (Arkivcentrum, Örebro).  
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Den praktiska tillämpningen 

Partiets politiska vision skulle uppnås genom rashygieniska åtgärder. Partiet betonade behovet 

av en statlig fortplantningskontroll som utfördes av utbildade kvinnoläkare, där befolkningens 

fortplantning kunde kontrolleras och styras.89 Den statliga fortplantningskontrollen skulle vara 

systematiskt ordnad och kvinnoläkaren skulle med sina kunskaper om rasbiologi och 

ärftlighet ha till uppgift att bedöma huruvida den havande kvinnan uppfyllde de rasbiologiska 

kraven eller inte och därefter ange om kvinnan borde föda barnet till världen.90 Kvinnoläkarna 

skulle även ha till uppgift att utbilda kvinnorna i samhället kring hur de skulle leva för att föda 

”förstklassiga barn” till världen.91 Enligt partiet hade kvinnorna en central uppgift och ett 

ansvar gentemot hela mänskligheten att bli medvetna om och tillägna sig kunskaper om 

ärftlighet och sjukdomar, för att kunna undvika att föda de som partiet ansåg vara 

”mindervärdiga” och ärftlighetsbelastade barn till världen. Partiet ansåg det vara helt 

nödvändigt och avgörande att få kvinnorna i samhället att underkasta sig denna kontroll av 

kvinnoläkarna, för att befolkningen skulle kunna styras i en vad partiet ansåg vara önskvärd 

riktning.92 

I sin inställning till andra rashygieniska eller befolkningsinskränkande åtgärder betraktade 

partiet sterilisering som en otillräcklig, barbarisk och ociviliserad metod.93 Kastrering 

betraktade partiet som en bra metod att använda mot brottslingar, för att det till skillnad från 

sterilisering, gjorde människor fogliga och ofarliga. Preventivmedel var inte ett tillräckligt 

effektivt medel enligt partiet, eftersom de som av partiet betraktades som ”mindervärdiga” 

individer inte uppfattades bry sig om att använda preventivmedel, utan istället fortsatte att 

föda barn. Preventivmedel sågs därmed inte som en särskilt effektiv metod för att styra den 

mänskliga fortplantningen och uppnå partiets vision.94 Abort som metod var partiet däremot 

positivt inställda till och ansåg att det borde göras lagligt och utföras av utbildade läkare. Att 

                                                             
89 Civilisationspartiets stadgar, 1925, s. 6 (Arkivcentrum, Örebro).  
90 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor genom statlig fortplantningskontroll”, 
Centerbladet, nr 4, 1934 (Arkivcentrum, Örebro).  
91 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor genom statlig fortplantningskontroll”, 
Centerbladet, nr 4, 1934 (Arkivcentrum, Örebro).  
92 ”Svenska kvinnor!”, Centerpartiets valupprop, 1932 (Arkivcentrum, Örebro).  
93 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor genom statlig fortplantningskontroll” 
Centerbladet, nr 4, 1934 (Arkivcentrum, Örebro).  
94 Nilsson, Nils August, ”Arisk samhällsfilosofi: förstklassiga människor genom statlig fortplantningskontroll” 
Centerbladet, nr 4, 1934 (Arkivcentrum, Örebro).  
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utföra aborter var enligt partiet helt nödvändigt i vissa fall ”… om inte kvinnan är beredd att 

föda ett barn till livet…”.95  

Sammanfattningsvis betraktade partiet rashygieniska åtgärder som nödvändiga för att 

förverkliga den politiska visionen. För den praktiska tillämpningen av partiets rasbiologiska 

tankar förespråkades en statlig fortplantningskontroll, utförd av utbildade kvinnoläkare, som 

skulle ha till uppgift att dels kontrollera och bedöma huruvida kvinnan var lämplig till att föda 

barn till världen, men även att ge kunskap om och utbilda kvinnorna hur de kunde undvika att 

föda vad partiet betraktade som ”mindervärdiga” och ärftlighetsbelastade individer.  

6.2. Civilisationspartiet i den lokala dagspressen 

Den andra delen av undersökningen kommer inledningsvis att presentera och behandla de 

studerade dagstidningarna var för sig, för att sedan som en avslutande del sätta dessa i ett 

jämförande perspektiv med varandra. Framställningen är kronologisk och följer det 

tidningarna skrev om partiet under de valda nedslagen för årtalen 1924, 1926, 1930 samt 

1940.  

6.2.1. Nerikes Allehanda 

Civilisationspartiets grundande år 1924 

Partiets grundande i mars månad uppmärksammades inte av tidningen. Vid andrakammarvalet 

i september månad samma år skrev dock tidningen att partiet hade ”vackra önskemål och 

framtidsmusik, men ingen praktisk nutidspolitik”.96 Tidningen lyfte därmed fram en syn på 

partiet som idealistiska, då man betraktade partiet stå för vissa idéer och önskemål, utan 

någon praktisk förankring i verkligheten.   

Valet till Örebro stadsfullmäktige år 1926 

Nerikes Allehanda skrev om och uppmärksammade Civilisationspartiet i samband med valet 

till landstinget, som ägde rum två månader innan valet till Örebro stadsfullmäktige samma år. 

Tidningen hävdade att partiet inte hade några utsikter att få igenom sina kandidater i valet och 

uppmanade därför sina läsare till att inte rösta med partiet. Tidningen skrev vidare att 

Civilisationspartiets egentliga mål verkade vara ”obegränsad spritfrihet” och vände sig 

därmed mot vad de upplevde vara en alltför liberal hållning i rusdrycksfrågan. Tidningen 

skrev att det nuvarande restriktionssystemet gav en bra balans mellan frihet och förbud och att 

                                                             
95 Nilsson, Nils August, ”Abortfrågan”, Centerbladet, nr 5, 1936 (Arkivcentrum, Örebro).  
96 ”Civilisationspartiet”, Nerikes Allehanda, 13/9, 1924 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
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det nuvarande systemet hade sina främsta förkämpar bland de liberala partierna. Tidningen 

ansåg det därför vara direkt olämpligt att rösta med partiet.97  

Veckorna innan valet till stadsfullmäktige i Örebro konstaterade tidningen att 

Civilisationspartiet skulle gå under partibeteckningen ”Arbetarepartiet”.98 Under veckan för 

själva valet, efter det att de södra valkretsarna avgett sina röster, skrev tidningen att 

Civilisationspartiet, genom att gå under partibeteckningen Arbetarpartiet, hade fått en 

bolsjevik invald. Tidningen utvecklade inte detta närmare, utan uppmanade istället att de som 

ville ha svenska män invalda i fullmäktige inte borde rösta på Civilisationspartiet. Tidningen 

avslutade artikeln med ”Och så mycket äro icke de 4 litrarna värda!”, och vände sig återigen 

mot partiets hållning i rusdrycksfrågan.99 Efter det att även de norra valkretsarna avlagt sina 

röster och valet blivit färdigräknat och sammanställt uppmärksammade tidningen att 

Civilisationspartiet hade fått ett mandat i stadsfullmäktige. Tidningen skrev då att partiet var 

svårt att placera och att det säkert skulle komma att rösta med olika partier i olika frågor under 

sin tid i fullmäktige, men att det var bättre att mandatet gick till Civilisationspartiet än till 

kommunisterna. Tidningen skrev vidare om själva partiet och om Nilsson, att vilken mening 

man än må ha om partiets världsbild och åsikter, så var Nilsson en välmenande och ideellt 

anlagd person.100 Till skillnad från själva partibildningen framhölls Nilsson som person i goda 

ordalag av tidningen.  

Valet till Örebro stadsfullmäktige år 1930 

Inför valet till stadsfullmäktige år 1930 innehade Nerikes Allehanda ett passivt 

förhållningssätt till partiet, då de inte skrev någonting alls om partiet inför valet. Dagen efter 

valet uppmärksammades dock att Civilisationspartiets enda plats i fullmäktige hade förlorats 

och man uttryckte även en förhoppning om att partiet nu var ”fullständigt ur leken – som man 

väl hoppas för all framtid.”101 Tidningens önskan om partiets försvinnande från det lokala 

politiska landskapet blev här tydlig.  

Nils August Nilssons död år 1940 

Nerikes Allehanda uppmärksammade Nilssons död och beskrev honom som en 

mångfacetterad personlighet och en idealist, som gick sin egen väg och stod för sina ideal. 

                                                             
97 ”Civilisationspartiet”, Nerikes Allehanda, 16/9, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet). 
98 ”Stadsfullmäktigevalet i Örebro”, Nerikes Allehanda, 25/10, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet). 
99 ”Civilisationspartiets insats”, Nerikes Allehanda, 18/11, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
100 ”Stadsfullmäktigevalens facit”, Nerikes Allehanda, 24/11, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
101 ”Orubbad ställning i stadsfullmäktige”, Nerikes Allehanda, 17/11, 1930 (Forskningsarkivet, Örebro 
universitet).  
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Tidningen lyfte fram Nilssons internationella fredsarbete och att han genom sin 

yrkesprofession som kvinnoläkare blivit känd och omtyckt av allmänheten och att hans arbete 

visade på hans humanitet och osjälviskhet. Om Nilssons politiska gärning och 

Civilisationspartiet lyfte tidningen fram Nilssons tid som fullmäktigeledamot och skrev att 

den partipolitiska tidningen Centerbladet var ett uttryck för hans ideella strävanden  

”… genom vilket han ville verka för världsfred, världsspråk, rashygien, statsmoral, rättvisa 

och frihet åt individen och folk”.102 Om själva partibildningen skrev och kommenterade 

tidningen inget, utan tidningen konstaterade endast att Nilssons politiska gärning var ett 

uttryck för hans ideella person och humanitära strävanden.  

Sammanfattning Nerikes Allehanda 

Sammantaget skrev Nerikes Allehanda om Civilisationspartiet vid alla fyra valda nedslag. 

Tidningen förhöll sig skeptiskt till partiet och betraktade partiet som idealistiska och 

världsfrämmande. Tidningen hade svårt att placera partiet i det lokala politiska landskapet. 

Partiets hållning i rusdrycksfrågan stod i fokus för tidningens kritiska synpunkter. Tidningen 

tog avstånd från partiets världsbild, men framhöll Nilssons ideella och samhälleliga 

engagemang. Tidningen var negativt inställda till partiet, vilket kan illustreras med att de vid 

ett tillfälle uttryckte en förhoppning om partiets försvinnande från det politiska landskapet och 

att tidningen vid de lokala valen uppmanade sina läsare att inte rösta med partiet.  

6.2.2. Örebrokuriren 

Civilisationspartiets grundande år 1924  

Vid tiden för partiets grundande i mars månad skrev tidningen ingenting. Till 

andrakammarvalet i september månad samma år uppmärksammade dock tidningen att partiet 

helt ”ogenerat” hade upptagit personer från det socialdemokratiska partiet på sin kandidatlista, 

utan deras vetskap. Tidningen betraktade partiets ideologiska tillhörighet som liberal och 

ställde sig därför frågande till partiets användning av partibeteckningen ”Arbetarepartiet”. 

Tidningen vände sig även mot partiets politiska program och särskilt partiets krav på sänkning 

av räntan, vilket tidningen menade var helt verklighetsfrämmande och ett förslag som endast 

skulle skada valutan.103 Efter valutgången skrev tidningen att partiet hade fått en oväntat stor 

tillslutning för att vara en sådan ”meningslös partibildning”.104  

                                                             
102 ”Dr N.A. Nilsson”, Nerikes Allehanda, 8/2, 1940 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
103 ”Civilisationspartiet”, Örebrokuriren, 17/9, 1924 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
104 ”Ett nytt steg framåt”, Örebrokuriren, 29/9, 1924 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  



 

26 
 

Valet till Örebro stadsfullmäktige år 1926 

Örebrokuriren uppmärksammade Civilisationspartiet i samband med valet till landstinget, två 

månader innan valet till Örebro stadsfullmäktige det året. Tidningen skrev då om 

Civilisationspartiet som en ny och underlig partibildning i Örebro stad och noterade att partiet 

försökte vända sig till socialdemokratiska väljarkretsar, trots att partiets kandidater inte 

verkade stå arbetarrörelsen nära. Tidningen skrev även om en osäkerhet kring vad partiet 

egentligen stod för: ”Vad partiet egentligen vill torde vara fördolt för andra än de invigda.”105 

Tidningen uppmanade sina läsare till att inte rösta med partiet och betonade att det endast 

vore en bortkastad röst och en hjälp till högern att rösta på Civilisationspartiet.106 Dagen efter 

detta inlägg fortsatte tidningen att uppmärksamma och kritisera Civilisationspartiet som 

partibildning och dess politiska program. Tidningen skrev då att programmet visade på 

Nilssons välmenande, men samtidigt världsfrämmande politiska orientering. Tidningen skrev 

att:  

Man kan önska ”moraliskt och intellektuellt förstklassiga människor” – och det är CP:s första programpunkt – 

men det är svårt att förstå hur man skall kunna göra något åt den saken vid landstingsmannavalen.107 

Vidare vände sig tidningen mot partiets lösa formulering kring äganderätten om att 

äganderättens form skulle bedömas utifrån det sunda förnuftet i varje enskilt fall. Tidningen 

betraktade formuleringen som en villrådighet i partiet. Tidningen vände sig även mot partiets 

önskan att sänka räntan och partiets skattepolitik om att inte ha skatter som översteg 10 % av 

den enskildes inkomst, vilket tidningen menade var en flört mot landets höginkomsttagare och 

ett bakslag för låginkomsttagarna. Tidningen bedömde sammantaget att partiet endast hade 

upphöjda idéer, utan någon som helst möjlighet att kunna utföra dem i politisk praktik.108 

Inför valet till stadsfullmäktige uppmärksammade tidningen att socialdemokraterna hade fått 

kännedom om att Civilisationspartiet skulle ställa upp under partibeteckningen 

”Arbetarepartiet”. Tidningen markerade att någon valsamverkan inte var aktuell och att partiet 

borde gå sin egen väg, då deras partiprogram inte sammanföll med den socialdemokratiska.109 

Tidningen skrev att tilltaget är att betrakta som ett underligt uppträdande och att Nilsson 

borde inse att han inte är önskad och att hans parti inte hade någon som helst anknytning till 

                                                             
105 ”En ny partibeteckning i Örebro stad”, Örebrokuriren, 14/9, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
106 ”En ny partibeteckning i Örebro stad”, Örebrokuriren, 14/9, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
107 ”Civilisationspartiets program”, Örebrokuriren, 15/9, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
108 ”Civilisationspartiets program”, Örebrokuriren, 15/9, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
109 ”Fram till val!”, Örebrokuriren, 23/10, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
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det socialdemokratiska arbetarpartiet.110 Tidningen skrev vidare i frågan att ”vår beteckning 

har annekterats av civilisterna” och kallade det för ”dubbel stöld”: att partiet både tagit 

partibeteckningen och fört upp kandidater för det socialdemokratiska arbetarpartiet på 

Civilisationspartiets egen kandidatlista, mot deras vetskap och vilja.111 Tidningen gick vidare 

till angrepp mot partiet och ifrågasatte partiets egentliga existens i det lokala politiska 

landskapet:  

Ändå skulle något civilisationsparti aldrig ha uppstått utan d: r N. A. Nilsson. Han är det sammanhållande 

kittet eller rättare sagt symbolen för vilken de trogna knäfalla.112  

Tidningen hävdade vidare att det egentligen inte var Nilssons fredsvänliga eller humanitära 

sida som lockade människor till partiet, utan hans liberala hållning i rusdrycksfrågan och att 

hela partiets politik i stor utsträckning bara var konjunkturmakeri för att göra sig populära hos 

väljarna.113 Efter själva valet uppmärksammade tidningen att partiet hade fått ett mandat till 

stadsfullmäktige och de bedömde att Nilsson, som invald på partiets mandat, troligen inte 

skulle få något gehör för sina idéer i fullmäktige. Tidningen skrev dock att de inte hade något 

emot att se Nilsson på ”styva linan”.114 

Valet till Örebro stadsfullmäktige år 1930 

Inför valet till stadsfullmäktige år 1930 skrev Örebrokuriren att Civilisationspartiet hade hållit 

sig tysta.115 Närmare in på valdagen gav tidningen sin syn på partiets chanser inför det 

stundande valet. Tidningen skrev att Civilisationspartiet troligtvis inte har så mycket att säga 

till om i årets val, till följd av att Nilsson, som satt på partiets mandat i stadsfullmäktige, av 

hälsoskäl hade avsagt sig platsen under mandatperioden och att han inför stundande val hade 

placerat sig på icke-valbar plats. Tidningen bedömde därmed att partiet utan sin ledare och 

frontfigur i spetsen inte hade några chanser att behålla sitt enda mandat. Tidningen skrev även 

i samma artikel att ”partiets bisarra politik och program dömer det till hopplös isolering.”116 

Efter att valet var avgjort och det stod klart att Civilisationspartiet miste sitt enda mandat i 

                                                             
110 ”Åter till val!” Örebrokuriren, 25/10, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
111 ”Vår beteckning annekteras av civilisterna”, Örebrokuriren, 10/11, 1926. ”Dubbel stöld” Örebrokuriren, 
11/11, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
112 ”Dubbel stöld” Örebrokuriren, 11/11, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
113 ”Dubbel stöld” Örebrokuriren, 11/11, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
114 ”Socialdemokraterna höllo ställningen i norra valkretsen” Örebrokuriren, 23/11, 1926. ”Valens facit” 
Örebrokuriren, 24/11, 1926 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
115 ”Åter till val”, Örebrokuriren, 23/10, 1930 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
116 ”Vad vilja socialdemokraterna?”, Örebrokuriren, 11/11, 1930 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
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stadsfullmäktige skrev Örebrokuriren att valresultatet visade på Civilisationspartiet slutgiltiga 

sammanbrott:  

Man får väl utgå från att d:r Nilssons parti med detta val sjöng sin svanesång och efter detta ej mera 

förekommer i vårt kommunala liv.117 

Tidningen uttryckte därmed en förhoppning om partiets försvinnande från det lokala politiska 

landskapet och att partiet i framtiden inte skulle komma att påverka den lokala politiken.  

Nils August Nilssons död år 1940 

Örebrokuriren uppmärksammade Nilssons död och lyfte fram hans sociala och humanitära 

bakgrund och position som känd kvinnoläkare i staden.  Som person skrev tidningen att:  

Han var utan tvivel en märklig man. Även om stort och smått, världsklokhet och idealism, politisk begåvning 

och naivitet hos honom ingått en förening av sällsamt bizarrt och brokigt slag.118 

Tidningen skrev vidare att oavsett den personliga inställningen till Nilsson och hans politiska 

idéer och gärningar, kunde alla vara överens om att Nilsson hade ett hjärta av guld och att han 

var en person som höll sina ideal högt och alltid hade människans bästa för ögonen. 

Tidningen lyfte vidare fram Nilssons grundande av Civilisationspartiet och kritiserade 

partibildningen och dess politik för att den hade ”få beröringspunkter med tidens realpolitiska 

strävanden” och att Nilsson själv hade satte en stark personlig prägel på partiet.119  

Sammanfattning Örebrokuriren 

Sammantaget skrev Örebrokuriren om Civilisationspartiet vid alla fyra valda nedslag. 

Tidningen betraktade partiet som ett liberalt parti och ifrågasatte partiets val att gå under 

partibeteckningen ”Arbetareparti” vid de lokala valen. Tidningen förhöll sig skeptiska till 

partiet och uppfattade partiets politiska idéer och program som upphöjda och 

verklighetsfrämmande, utan möjlighet att tillämpa i politisk praktik. Partiets ekonomiska 

politik och hållning i rusdrycksfrågan stod i fokus för tidningens kritik. Tidningen tog tydligt 

avstånd till partibildningen och dess politik, samtidigt som det betonades att de inte 

kritiserade Nilsson som person. Tidningen var negativt inställda till partiet och uttryckte en 

förhoppning om partiets försvinnande från det lokala politiska landskapet. Vid de lokala valen 

uppmanade tidningen sina läsare att inte rösta med partiet.  

                                                             
117 ”Ett gott val”, Örebrokuriren, 17/11, 1930 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
118 ”D:r N.A. Nilsson död” Örebrokuriren, 8/2, 1940 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
119 ”D:r N.A. Nilsson död” Örebrokuriren, 8/2, 1940 (Forskningsarkivet, Örebro universitet).  
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6.2.3. De lokala dagstidningarna i ett jämförande perspektiv 

De lokala dagstidningarna ska det i följande sättas i ett jämförande perspektiv, för att urskilja 

och belysa likheter och skillnader kring hur och om vad tidningarna skrev om partiet, utifrån 

de valda nedslagen för årtalen 1924, 1926, 1930 samt 1940.  

Civilisationspartiets grundande år 1924 

Varken Nerikes Allehanda eller Örebrokuriren skrev om partiet under mars månad vid tiden 

för dess grundande, vilket kan bero på att tidningarna inte ännu hade bildat sig en uppfattning 

om vad det var för en typ av parti och vad partiet stod för. Vid andrakammarvalet i september 

månad uppmärksammade dock båda tidningarna partiet. Nerikes Allehanda betecknade partiet 

som idealistiskt, med politiska förslag utan praktisk förankring i verkligheten. I likhet med 

Nerikes Allehanda skrev Örebrokuriren att partiets politiska program var 

verklighetsfrämmande, vilket tidningen exemplifierade med partiets förslag om sänkt ränta. 

Örebrokuriren ifrågasatte och vände sig mot partiets val att gå under partibeteckningen 

”Arbetareparti”, något som inte uppmärksammades av Nerikes Allehanda.  

Civilisationspartiet och valet till Örebro stadsfullmäktige år 1926 

Både Nerikes Allehanda och Örebrokuriren skrev om och kommenterade partiets politik och 

möjligheter inför valet. Båda tidningarna tog avstånd från partiets politik. Nerikes Allehanda 

vände sig mot partiets liberala hållning i rusdrycksfrågan och ifrågasatte ifall partiets 

egentliga mål var ”obegränsad spritfrihet”. I likhet med Nerikes Allehanda vände sig även 

Örebrokuriren mot partiets hållning i rusdrycksfrågan och kallade det för ”konjunkturmakeri”. 

Till skillnad från Nerikes Allehanda vände sig Örebrokuriren även mot partiets ekonomiska 

politik. Partiets val att gå under partibeteckningen ”Arbetareparti” uppmärksammades av båda 

tidningarna. Örebrokuriren var dock den av tidningarna som tydligt agiterade mot partiet och 

kallade det för ”annektering” och ”stöld”. Båda tidningarna uppmanade sina läsare att inte 

rösta med partiet. Efter valet hade de båda tidningarna, i likhet med varandra, svårt att placera 

in partiets roll i fullmäktige under kommande mandatperiod, men båda tidningarna framhöll 

Nilssons person som ”välmenande” och ”ideellt anlagd”.  

Civilisationspartiets och valet till Örebro stadsfullmäktige år 1930 

Till det nästkommande valet innehade tidningarna ett mer passivt förhållningssätt till partiet. 

Nerikes Allehanda uppmärksammade inte partiet alls inför valet, till skillnad från 

Örebrokuriren som värderade partiets utsikter inför valet som dåliga. Efter det att valresultatet 

stod klart och Civilisationspartiet mist sitt enda mandat i fullmäktige uttryckte både Nerikes 
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Allehanda och Örebrokuriren, i likhet med varandra, en förhoppning om att partiet skulle 

försvinna från det lokala politiska landskapet och inte komma att påverka den lokala politiken 

igen.  

Nils August Nilssons död år 1940  

Båda tidningarna lyfte fram Nilssons yrkesprofession som känd kvinnoläkare i staden som ett 

uttryck för hans ideella och humanitära engagemang. Nilssons politiska idéer och gärningar 

beskrev Örebrokuriren som en blandning av ”stort och smått, världsklokhet och idealism, 

politisk begåvning och naivitet”. Örebrokuriren värderade partibildningen och hans politiska 

strävande som verklighetsfrämmande, samtidigt som tidningen tydligt markerade och vägde 

upp det mot Nilssons idealitet och ”hjärta av guld”. I likhet med Örebrokuriren skrev Nerikes 

Allehanda att Nilssons politiska idéer och gärningar var ett uttryck för hans ideella strävanden 

och person. Till skillnad från Örebrokuriren kommenterade och värderade inte Nerikes 

Allehanda själva partibildningen, utan satte fokus vid Nilssons person.  

Sammanfattning av de lokala dagstidningarna i ett jämförande perspektiv 

Sammantaget visar jämförelsen av de båda dagstidningarna att de uppfattade och förhöll sig 

till partiet på både liknande och skilda sätt. Båda tidningarna uppfattade partiet och den politik 

som de bedrev som verklighetsfrämmande och idealistisk, utan förankring i den praktiska 

politiska verkligheten. Tidningarnas förhållningssätt till partiet liknade varandra såtillvida att 

de förhöll sig skeptiska eller rentav negativt inställda till både partiets politik och dess 

egentliga existens i det lokala politiska landskapet. Båda tidningarna uppmanade sina läsare 

att inte rösta med partiet och båda tidningarna vände sig mot partiets liberala hållning i 

rusdrycksfrågan. Örebrokuriren vände sig även mot partiets hållning i andra politikområden, 

särskilt inom det ekonomiska området och partiets politik om sänkt ränta och skatter. 

Örebrokuriren ifrågasatte och agiterade, till skillnad från Nerikes Allehanda, mot partiets val 

att gå under partibeteckningen ”Arbetareparti” vid de lokala valen.   
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7. Resultat och diskussion 
Studiens resultat ska i det följande presenteras och diskuteras mot bakgrund av tidigare 

forskning inom området.  

7.1. Civilisationspartiets ideologi och politik 

Syftet med studien var att undersöka Civilisationspartiets ideologiska och politiska 

ståndpunkter samt de rasbiologiska tankarnas och föreställningarnas plats och uttryck i 

partiets ideologi och politik. Resultatet av undersökningens första del visar att partiet hade en 

övergripande ideologisk utgångspunkt i begreppet civilisation och en av partiet formulerad 

civilisationstanke. Partiet identifierade sig inte utifrån någon bestämd ideologisk tillhörighet 

och satte människan i centrum för sin politiska världsbild. Den enskilde individens rätt och 

frihet betonades, vilket uttrycktes i partiets politiska ståndpunkter inom en rad olika 

politikområden. Resultatet av undersökningens första del visar även att rasbiologin var ett 

centralt inslag i partiets ideologi och politik och att flera aspekter av det rasbiologiska 

begreppet gjorde sig gällande i både partiets politiska vision och praktiska politik. Partiets 

politiska vision byggde på en uppdelning av mänskligheten i civiliserade och ociviliserade, 

det uttrycktes av partiet en föreställning om mänsklighetens degeneration och ärftlighetsläran 

var för partiet central, där vissa individer klassificerades som ”mindervärdiga” och 

ärftlighetsbelastade. Den politiska visionen skulle förverkligas och praktiskt tillämpas genom 

rashygieniska åtgärder och för partiet var en statlig fortplantningskontroll, utförd av utbildade 

kvinnoläkare, det huvudsakliga medlet.  

Resultatet av undersökningens första del kan ställas i relation till tidigare forskning inom 

området som har visat på hur olika nationalsocialistiska grupperingar och partibildningar 

växte fram under mellankrigstiden. Lööw pekar i sin forskning på att nazismen som ideologi 

bestod av delar som antisemitism, nationalism och rastankar. Det finns många likheter, men 

även skillnader, mellan Civilisationspartiets ideologiska utgångspunkter och den 

nationalsocialistiska ideologin. I likhet med den nationalsocialistiska ideologin var 

rastankarna och en önskan om förädling av det mänskliga släktet, genom att sortera bort de 

individer som betraktades vara mindre värda, centrala ideologiska inslag i partiet. Partiet tog 

dock till skillnad från den nationalsocialistiska ideologin sin utgångspunkt i begreppet 

civilisation istället för ras (fast partiet uttryckte i likhet med den nationalsocialistiska 

ideologin en föreställning om den ariska och germanska rasens överlägsenhet). 

Nationalsocialismen som ideologi betonar det nationella, medan Civilisationspartiet sade sig 
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stå för en position mellan det nationella och internationella. Partiet var dock tydliga med att 

betona det nationella inom exempelvis det ekonomiska området, då de menade att endast 

infödda svenskar skulle få bedriva näring i landet. Antisemitismen var, till skillnad från den 

nationalsocialistiska ideologin, inte uttryckt i Civilisationspartiets ideologi och politik.  

Nationalsocialismen som ideologi framhäver rasens överordning av den enskilde individen, 

till skillnad från Civilisationspartiet som betonade individens frihet och rätt. Det ska dock 

poängteras att partiet stod för frihet och rättigheter för de individer som var rasmässigt 

accepterade, inte för de som partiet klassificerade som ”mindervärdiga individer”.  

Civilisationspartiet tog, trots de likheter med den nationalsocialistiska ideologin som här 

redogjorts för, avstånd från den. Partiet ville inte beteckna sig som nationalsocialistiska med 

hänvisning till att den nationalsocialistiska ideologin endast fokuserade det nationella.   

Partiets ideologiska och politiska ståndpunkter kan vidare ses som ett uttryck för det Müller 

belyser i sin forskning om mellankrigstiden som ett experimenterande i det politiska 

tänkandet. Partiet tog sin inspiration av flera olika politiska idéströmningar, då det gav uttryck 

för rastankar samtidigt som det framhävde såväl liberala slagord för individens frihet och rätt 

som socialistiska slagord för jämlikhet och rättvisa. Utifrån studiens resultat går det även att 

konstatera och lyfta fram att de ideologiska utgångspunkterna i relation till varandra kan 

betraktas vara motstridiga. Den enskilde individens rätt och frihet kan exempelvis ställas mot 

partiets vilja att kontrollera och styra befolkningen med rashygieniska åtgärder. Den enskilde 

individens rätt och frihet gällde endast i vissa avseenden och för vissa individer (de som inte 

betraktades som ”mindervärdiga”).   

Partiets ideologiska och politikiska ståndpunkter kan även betraktas och förstås mot bakgrund 

av Nils August Nilssons personliga betydelse och inverkan på partiet och hans profession som 

kvinnoläkare och som en person engagerad i abort- och fredsfrågor. Kvinnoläkarnas 

betydelsefulla (och helt avgörande roll) för att förverkliga partiets politiska vision kan ses som 

ett exempel på och uttryck för hur Nilssons bakgrund som kvinnoläkare fick betydelse för och 

genomslag i partiets ideologiska och politiska ståndpunkter. Vidare ska det även poängteras 

att partiets ideologi och politik måste ses mot bakgrund av att partiet betraktade sig vara unika 

och fylla ett tomrum i den tidens politiska landskap. Partiet såg sig själva som en central 

punkt mellan olika politiska ytterligheter och ville särskilja sig från andra politiska partier 

under den aktuella tidsperioden genom att framhålla att människan prioriterades över kapital 

och ekonomi.   
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7.2. Civilisationspartiet i den lokala dagspressen 

Syftet med studien var även att undersöka hur partiet uppfattades av det omgivande 

lokalsamhället och hur lokalsamhället förhöll sig till en politisk partibildning med 

rasbiologisk utgångspunkt. Resultatet av undersökningens andra del visar att de två studerade 

lokala dagstidningarna, med olika politiska inriktningar, förhöll sig till och uppfattade partiet 

på både liknande och skilda sätt. I ett jämförande perspektiv av de studerade dagstidningarna 

går det att konstatera att Nerikes Allehanda i likhet med Örebrokuriren tog avstånd från 

partiets ideologi, politik och världsbild, samtidigt som personen Nilsson beskrevs i positiva 

ordalag. Båda tidningarna vände sig mot och ifrågasatte partiets hållning i rusdrycksfrågan, 

medan Örebrokuriren även kritiserade partiets politik inom det ekonomiska området. 

Örebrokuriren agiterade, till skillnad från Nerikes Allehanda, mot partiets val att gå under 

partibeteckningen ”Arbetareparti” vid de lokala valen. I likhet med varandra hade tidningarna 

svårt att placera in partiet i det lokala politiska landskapet och de uppmanade sina läsare att 

inte rösta med partiet.  

Utifrån resultatet av undersökningen av de lokala dagstidningarnas sätt att skriva om partiet 

går det att konstatera att tidningarna inte uppmärksammade de rasbiologiska tankarna i partiet, 

utan att det var andra aspekter av partiet som tidningarna tog fasta på och ifrågasatte. 

Tidningarna tog fasta på och lade fokus vid partiets liberala hållning i rusdrycksfrågan och 

benämnde det bland annat som ”konjunkturmakeri”, i syfte att locka väljare. Örebrokuriren 

tog även fasta på och vände sig emot partiets ståndpunkter inom det ekonomiska området och 

partiets krav om sänkt ränta och skatter. I relation till tidigare forskning om rasbiologin under 

1920- och 30-talen kan studiens resultat förstås mot att de rasbiologiska tankarna var 

etablerade i samhället, både idémässigt och som vetenskaplig disciplin, och att det 

rasbiologiska tänkandet omfattade flera olika politiska grupperingar. De rasbiologiska 

uttrycken i Civilisationspartiet verkar, utifrån tidningarnas sätt att skriva om partiet, inte vara 

kontroversiella eller anmärkningsvärda för tidsperioden.  

Det går även att konstatera utifrån undersökningen av de lokala dagstidningarna att partiet inte 

uppfattades vara ett egentligt hot mot de etablerade partierna i det lokala politiska landskapet. 

Tidningarna betraktade snarare partiet som ett störningsmoment, som vid de lokala valen 

lockade till sig väljare och röster från de redan etablerade partierna. Detta blev i 

undersökningen tydligt då båda tidningarna uppmanade sina läsare att inte rösta med partiet. 

Båda tidningarna förhöll sig å ena sidan negativt inställda till partiet som sådant och 

betecknade partiets ideologi och politik som både världsfrämmande och idealistisk. Partiets 
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ideologi och politik liknades av tidningarna vid en blandning mellan smått och gott och en 

politik för popularitet, där Nerikes Allehandas reaktion mot partiets liberala hållning i 

rusdrycksfrågan kan ses som ett uttryck för just det. Båda tidningarna förhöll sig å andra sidan 

mer positivt inställda till partiets frontfigur, Nils August Nilsson, som av tidningen beskrevs i 

ordalag som en ”ideellt anlagd person” och ”välmenande”, vilket kan förstås mot bakgrund av 

att Nilsson vid tiden var en känd och av många respekterad kvinnoläkare i staden.  

De studerade lokala dagstidningarna valdes för studien utifrån ett urvalskriterium att de skulle 

representera olika politiska inriktningar. Tidningarnas olika politiska inriktningar som liberal 

respektive socialdemokratisk blev i studiens resultat tydliga i flera avseenden.  

Örebrokuriren, med en socialdemokratisk politisk inriktning, agiterade och ifrågasatte vid 

flera tillfällen Civilisationspartiets val att gå under partibeteckningen ”Arbetareparti” och det 

faktum att det satte upp socialdemokratiska medlemmar på sin kandidatlista, utan deras 

vetskap och godkännande. Tidningen betraktade partiet som liberalt och ställde sig därför 

frågande till partiets uppförande och beteende. Ett annat exempel på hur tidningarnas politiska 

inriktningar blev tydliga i undersökningen är det faktum att båda tidningarna vände sig mot 

partiets hållning i den för tiden aktuella rusdrycksfrågan. Civilisationspartiet uttryckte i frågan 

ett motstånd mot att alla former av förbud och restriktioner och betonade individens eget 

ansvar, vilket båda tidningarna kritiserade. Tidningarnas kritik av partiets hållning i 

rusdrycksfrågan kan betraktas mot bakgrund av att både liberaler och socialdemokrater hade 

varit positivt inställda till ett förbud vid förbudsomröstningen som ägde rum år 1922.  

Det går även att konstatera utifrån studiens resultat att partiets oklara ideologiska tillhörighet 

bidrog till att de båda studerade dagstidningarna, det liberala Nerikes Allehanda och den 

socialdemokratiskt inriktade Örebrokuriren, förhöll sig skeptiska och rentav negativt inställda 

till partiet. Det faktum att partiet valde att inte ta något tydligt ideologiskt ställningstagande, 

samtidigt som det hade en liberalt inriktad politik inom flera politikområden och gick under 

partibeteckningen ”Arbetareparti” vid de lokala valen, gjorde partiet svåra för de lokala 

dagstidningarna att identifiera och placera på den politiska kartan. Tidningarna uttryckte till 

följd av det en osäkerhet kring partiets egentliga plats och roll i det lokala politiska 

landskapet.  
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8. Slutsatser och vägar för vidare studier 

De huvudsakliga slutsatser som går att dra av studien ska här summeras och vägar för vidare 

forskning i området ska belysas.  

Begreppet rasbiologi användes i studien som en analysram för att se hur de rasbiologiska 

tankarna tog sig uttryck i partiet. En relevant slutsats som går att dra av undersökningen är att 

flera aspekter av det rasbiologiska begreppet tog sig uttryck i partiets ideologiska och 

politiska ståndpunkter. Studien har visat på att det rasbiologiska tankesättet och världsbilden 

genomsyrade både partiets politiska vision och praktiska politik. För studien användes lokala 

dagstidningar för att få en bild av lokalsamhällets uppfattning av och förhållningssätt till en 

partibildning med rasbiologisk utgångspunkt. En relevant slutsats som går att dra av den 

undersökningen är att de rasbiologiska inslagen och uttrycken i partiet inte uppmärksammades 

av tidningarna, vilket kan förstås som att de inte uppfattades vara kontroversiella för 

tidsperioden. Studien har visat på att det var andra aspekter av partiet som tidningarna 

fokuserade.   

Det finns möjligheter för vidare forskning inom forskningsfältet att fortsättningsvis undersöka 

de rasbiologiska tankarnas uttryck i en lokal politisk kontext under 1920- och 30-talens 

Sverige. Denna studie har fokuserat de lokala dagstidningarnas syn och uppfattning av partiet. 

Vidare studier i området kan fokusera andra aspekter av hur det omgivande lokalsamhället 

förhöll sig till politiska partier med rasbiologisk utgångspunkt under den här tidsperioden. 

Föreliggande studie har undersökt Civilisationspartiet med fokus på ideologi, politik, 

rasbiologins uttryck och den lokala dagspressen. Vidare studier kring partiet kan undersöka 

den praktiska politiken. Partiets tid som invalda i Örebro stadsfullmäktige under 

mandatperioden 1926-1930 och vilka frågor partiet där drev kan i vidare studier om partiet 

fokuseras, genom att studera fullmäktigeprotokoll från tidsperioden.  

9. Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka Civilisationspartiet, ett lokalt politiskt parti i Örebro 

under mellankrigstidens Sverige, som tog sin ideologiska utgångspunkt i de rasbiologiska 

tankarna. Studien bestod av två delar. Den första delen av studien undersökte partiets 

ideologiska och politiska ståndpunkter och rasbiologins plats och uttryck i partiets ideologi 

och politik. Den andra delen av studien undersökte partiet i den lokala dagspressen och hur 

två olika lokala dagstidningar, med olika politiska inriktningar, skrev om partiet.  
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För undersökningens första del studerades partiets bevarade politiska material under 

tidsperioden 1924-1940 genom en beskrivande idéanalys och med begreppet rasbiologi som 

analysram. För undersökningens andra del studerades de två valda dagstidningarna, Nerikes 

Allehanda respektive Örebrokuriren, utifrån fyra valda årtal och nedslag. Undersökningen av 

de lokala dagstidningarna genomfördes med en kvalitativ textanalys samt en komparativ 

metod där de båda tidningarna sattes i ett jämförande perspektiv.  

Studiens resultat visar på att partiet tog sin ideologiska utgångspunkt i en civilisationstanke 

och att den enskilde individens rätt och frihet betonades av partiet i en rad olika 

politikområden. Partiet utgick från en rasbiologisk världsbild och verkade för en politisk 

vision om vad de kallade ett ”förstklassigt samhälle” med ”förstklassiga människor”, vilket 

skulle förverkligas genom rashygieniska åtgärder. Studiens resultat visar även på att de lokala 

dagstidningarna förhöll sig skeptiska eller rentav negativa inställda till partiet, men att det var 

andra aspekter av partiet än de rasbiologiska uttrycken som tidningarna uppmärksammade.  
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