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hennes mer betydande bidrag till den politiska teorin hör 
hennes analys av totalitarismens ursprung och hennes 
kritik av en intellektuell tradition som varit ointresserad 
av att på allvar reflektera över politiska händelser och de-
ras ofta oförutsedda filosofiska och mänskliga betydelse. 
Om det finns en övergripande problematik som utmärker 
hennes tänkande handlar den om att återvinna och ge ut-
rymme åt en erfarenhet av politik som hotar att uppslu-
kas av den moderna statens ekonomiska och sociala orga-
nisering av samhället. Ett annat återkommande tema är 
den spänningsfyllda relationen mellan politik och filoso-
fi, mellan handlande och tänkande. 
 De bidrag som samlats i den här boken kretsar på olika 
sätt kring Arendts syn på tänkandet, handlandet och det 
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Och det är kanske just därför som det är så stimulerande 
att läsa denna fria tänkare; Selbstdenker som det heter på 
tyska. Som läsare bjuds man in till att själv tänka vidare 
utifrån det Arendt tänkt.
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Hannah Arendt i Weimarrepubliken 
Stefan Jonsson

»Ingen kunde undgå att möta dem på gator och torg«, 
skrev Siegfried Kracauer då han i sin historia över den tys-
ka filmen mindes situationen efter första världskriget. 
Han fortsatte: »Dessa massor var mer än en betydande 
social faktor; de var lika påtagliga som varje individ. De 
hemsökte fantasin, ett hopp för somliga, en mardröm för 
andra«.1 I ett annat sammanhang konstaterade Kracauer: 
»De var överallt och hörde inte hemma någonstans.« 
Han talade också om Weimars »massor« som die Warten-
den, »de som väntar«.2

Väntar på vad? Väntar på totalitarismen, skulle Han-
nah Arendt komma att svara 1951 i The Origins of Totalita-
rianism. Hennes svar lanserade en tolkningstradition som 
är värd att diskutera.

1.
»Endast där stora massor är överflödiga […] är totalitärt 
styre […] möjligt«, skrev Arendt i The Origins of Totalitaria-
nism. »Det var kännetecknande för den nazisitiska rörel-
sens uppkomst i Tyskland och för de kommunistiska rörel-
serna i Europa efter 1930 att de rekryterade sina medlemmar 
ur denna massa av till synes likgiltiga människor som alla 
andra partier hade gett upp som alltför apatiska eller alltför 
dumma för att uppmärksamma. Resultatet blev att majori-
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teten av deras medlemmar bestod av människor som aldrig 
tidigare hade framträtt på den politiska scenen.«3

Arendt postulerade därmed »massorna« som totalita-
rismens närande substrat. Omvänt argumenterade hon för 
att massornas uppkomst betydde slutet för den demokra-
tiska politiken, som hon såg det. Slutsatsen är förstås skan-
dalös, och det i dubbelt avseende. Om slutsatsen stämmer 
innebär den för det första att Weimarrepubliken var förut-
bestämd att falla. För det andra stöder den vad man kan 
kalla ett restriktivt demokratibegrepp, enligt vilket jämlik-
het i den sociala sfären i vissa avseenden är oförenlig med 
en demokratisk politik. 

Den stora och omdiskuterade motsägelsen i Arendts ar-
bete är naturligtvis att demokrati och lika rättigheter i den 
politiska sfären förutsätter att den sociala sfären rymmer 
ojämlikhet, diskrimineringssystem och klasshierarkier, el-
ler med andra ord konflikthärdar som sedan kan diskuteras 
och hanteras på den politiska arenan. Om dessa diskrimi-
neringsmekanismer grundade på klass och identitet för-
svinner, kommer politiken så att säga att korrumperas av 
det sociala. Som Arendt klargjorde i sin mest omtvistade 
artikel »Reflections on Little Rock«: »utan diskrimine-
ring i någon form skulle samhället helt enkelt upphöra att 
existera och avgörande möjligheter till fri sammanslutning 
och gruppbildning skulle försvinna. Massamhället – som 
suddar ut gränser för diskriminering och jämnar ut grupp-
distinktioner – utgör en fara för samhället som sådant«.4 
Eller, som hon påstår i The Origins of Totalitarianism:

Det är möjligt att grunda demokratiska friheter på alla 
medborgares likhet inför lagen, men de kan endast få 
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sin mening och funktion organiskt där medborgare 
tillhör och representeras av grupper eller bildar en so-
cial och politisk hierarki. Då klassystemet – de europe-
iska nationalstaternas enda sociala och politiska stra-
tifiering – bröt samman var det visserligen »en av de 
mest dramatiska händelserna i Tysklands senare his-
toria« och lika gynnsam för nazismens uppgång som 
frånvaron av social stratifiering inom Rysslands enor-
ma landsbygdsbefolkning (»denna väldiga svaga 
kropp, utblottad på politisk utbildning, så gott som 
otillgänglig för de idéer som har förmågan att förädla 
handlandet«) var för bolsjevikernas omstörtning av 
den demokratiska Kerenskyregeringen.5

Dessa bägge påståenden rymmer åtminstone två pro-
blem. För det första, i vilken mening är Arendts skildring 
av totalitarismens uppgång på 1920-talet historiskt sann 
eller rimlig? Vad kan hon ha haft i åtanke när hon påstod 
att klassystemet bröt samman i Weimarrepublikens Tysk-
land? Det bröt naturligtvis samman i så måtto att de jord-
ägande junkrarna och monarkin förlorade politiska privi-
legier som de hade ägt sedan den feodala tiden. Men i 
vilken mening kunde feodalismens och aristokratins av-
vecklande vålla demokratins undergång? Frånsett denna 
förändring förblev ju klassystemet intakt och klasskillna-
derna skärptes till och med under 1920-talets lopp; vi 
måste alltså fråga oss varför Arendt postulerar »massor-
na« som något som befinner sig utanför och utan förbin-
delse med vad hon kallar »klassystemet«? 

Detta är en historisk fråga. Till den vill jag lägga en teo-
retisk. För om det finns något berättigande i misstanken 
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att Arendts förklaring till totalitarismens uppkomst fin-
ner dåligt stöd i historien, vilken sorts teori om massorna 
kan då skänka hennes argument trovärdighet? Jag ska 
ägna resten av artikeln åt denna fråga genom att visa att 
Arendts idé om massorna är avhängig av 1920- och 
1930-talens gängse filosofi och sociologi om masskultu-
ren. Det är i och för sig knappast överraskande att Arendt 
är påverkad av detta tankegods, men inte många har upp-
märksammat att vi häri finner en förklaring till hennes 
övertygelse att massorna var en viktig bidragande faktor 
till totalitarismen och fascismen.

2.
I Weimarrepubliken fanns ingen annan kategori som cir-
kulerade lika fritt och återanvändes lika ofta som »mas-
sorna«. Massorna fungerade vanligen som en beskrivning 
av en viss social agent – en agent vars sanna natur dock var 
omstridd och vars plats i samhällsterrängen förblev obe-
stämd. Men massorna var också en politisk idé och en es-
tetisk fantasi, i vissa fall till och med en ontologisk katego-
ri utan någon bestämd motsvarighet i verkligheten.

Ordets uppenbara tvetydighet förklarar delvis att det 
förekom så ofta i Weimarrepublikens kultur. I ett av den 
tyska 1920-talssociologins många mastodontarbeten för-
tecknar Alfred Vierkandt alla innebörder som dåförtiden 
lades in i begreppet massa: 

1. Massa = efterföljare i motsats till ledare, 2. Massa = 
genomsnittsmänniskor i motsats till människor höj-
da över genomsnittet, 3. Massa = lägre (outbildade) 
skikt i motsats till högre (utbildade) skikt, 5. [sic!] 
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Massa = uppror eller tillfällig församling i motsats till 
grupp, 6. Massa = association, klass, socialt skikt, ras 
eller liknande, där ingen skillnad görs om huruvida 
vad som avses är en grupp (en totalitet) eller en serie 
likadana individer som bildar något liknande en art, 
7. Massa = en tillfällig människosamling i ett tillstånd 
av kraftig sinnesrörelse (som i extas eller panik) där 
själmedvetande och högre andliga fakulteter regre-
dierar kraftigt (och utan att man kan tala om något 
kollektivt medvetande i betydelsen gemenskap).6 

När någon på 1920-talet talade om massorna kunde på-
ståendet mycket väl ha gett uttryck för en allmän fördom 
om underklassen, men det kunde också ha varit ett ut-
tryck för social ångest orsakad av kriget, den ekonomiska 
krisen, den snabba industrialiseringen eller de dåliga ti-
derna i allmänhet. Påståendet kunde dessutom ha varit 
försett med vetenskapliga anspråk på att förklara det rå-
dande tillståndet, men det kunde också ha använts för att 
ge röst åt samhällskritik eller för att bekänna talarens uto-
piska inställning eller för att bedyra att historien gick åt 
fel håll och att världen höll på att bli farlig och omöjlig att 
uthärda. Huruvida ordet avsåg det ena eller det andra be-
rodde helt och hållet på sammanhanget och den talandes 
hållning. Och just eftersom ordet faktiskt kunde betyda 
det ena lika väl som det andra – vilket Vierkandt framhäv-
de – sågs det som så användbart av många talare, oavsett 
vilka samhällsuppfattningar och ståndpunkter de önska-
de försvara.

Det första man ska ha klart för sig avseende massorna 
som term och som samhällsfenomen under mellankrigs-
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tiden är alltså att båda var obestämda och tvetydiga; och 
härvidlag är Arendts begrepp inget undantag. Men svå-
righeten att bestämma massornas betydelse eller natur 
ska inte ses som en svaghet hos dem som talade om mas-
sorna eller som ett misstag som kunde ha rättats till av en 
strängare begreppsbehandling och samhällsanalys. Istäl-
let för att beklaga de motsägelsefulla hänvisningarna till 
massorna bör vi acceptera eller rent av framhäva ordets 
motsägelsefullhet; för den är i sig en indikation och ett 
symptom på det verkliga historiska tillstånd som rådde i 
mellankrigstidens Tyskland och Österrike. Svårigheten 
att definiera termen avspeglar den mer omfattande svå-
righeten att definiera samhället som sådant, att finna en 
beskrivning för det, ett sätt att representera det. Den be-
greppsligt förvirrade och politiskt omstridda betydelsen 
av »massorna« ställer oss i sista hand inför en social och 
politisk kris som berör själva de mekanismer genom vilka 
dessa bägge samhällen och stater sökte representera sig 
själva som sammanhängande och meningsfulla politiska 
och kulturella enheter, för att därigenom ge mening åt sin 
existens efter den fullständiga förstörelse de utsatts för 
under och efter första världskriget.

»Weimarrepublikens instabilitet under 1920-talet 
gjorde det till en akut fråga att återuppfinna politiken och 
kulturen«, skriver Michael Steinberg.7 En annan histori-
ker, Eric Weitz, hävdar att »Weimarpolitiken var hög-
ljudd, omstridd, upprorisk och slående demokratisk«. 
Alla möjliga partier och rörelser kunde representeras i 
riksdagen och samtliga använde nya media och nya konst-
former som radio, fotomontage, illustrerad press, mikro-
foner och film för att sprida sitt budskap till landets mest 
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avlägsna hörn. »Politik blev ›mass-politik‹ på ett sätt 
som aldrig tidigare skådats.«8 

Eftersom »massorna« var ett ord och en idé som ägde 
en rad olika betydelser och kunde fylla en mängd olika 
syften var det ett närmast idealiskt retoriskt redskap för 
alla som ville gripa in i den kamp som fördes för att lösa 
det allt överskuggande problemet i Tysklands Weimarre-
publik: hur skulle folkets nyvunna suveränitet begränsas? 
Hur skulle det mänskliga innehållet i nationens skadade 
och läckande behållare formas? Hur skulle man förstå be-
greppet demokrati? Eller kort sagt, hur skulle man åter-
uppfinna politiken? I denna situation utgjorde massan 
det högst prioriterade begreppet bland samhällsvetarna; 
massan var också politikernas ideala slogan, och massan 
var konstnärernas och författarnas utvalda bild. Allesam-
mans kämpade för att förstå, framställa och forma ett 
samhälle i förändring och ett folk under omstöpning.9

Det vore därför fel att se Weimars massor som ett histo-
riskt givet faktum som kunde begreppsliggöras och klassi-
ficeras av samhällsvetarna och de politiska filosoferna, ut-
forskas och skildras av journalisterna, visualiseras av 
konstnärerna, avbildas av fotograferna eller återberättas 
av romanförfattarna. Massornas betydelse och utseende 
skiftade tvärtom helt beroende på betraktarens perspek-
tiv. Strängt talat är det tvivelaktigt huruvida dessa massor 
alls existerade. Men alldeles oavsett termens problematis-
ka epistemologiska karaktär visar den otvivelaktigt på ett 
återkommande – för att inte säga dominerande – tema i 
den europeiska mellankrigstidens kultur. Detta tema 
handlade väsentligen om frågan hur samhället borde be-
skrivas, avbildas och representeras, och av vem. 
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I Arendts verk finns dock ingenting som antyder en 
medvetenhet om det tvetydiga och motsägelsefulla se-
mantiska och politiska fält som laddade begreppet med 
olika betydelser. Liksom många av sina samtida tog hon 
massorna som ett faktum, och detta faktum tillhörde inte 
den politiska arenan, utan definierades genom sin uteslut-
ning från den.

3.
Därmed kan vi vända tillbaka till Arendts uppfattning att 
fascism och kommunism hade varit otänkbara utan mas-
sornas och massmentalitetens uppkomst: »Totalitära rö-
relser är möjliga varhelst det finns massor som av ett eller 
annat skäl har fått aptit på politisk organisering.«10

Arendt definierade massorna som människor som kän-
de sig överflödiga för eller likgiltiga till politiska proces-
ser. De hålls inte samman av gemensamma intressen, en 
gemensam bakgrund eller delade politiska mål. Hon 
förklarade:

Termen massor är endast tillämpbar där vi har att 
göra med människor som antingen genom bara sitt 
antal eller likgiltighet eller en kombination av båda 
inte kan inordnas i någon organisation som grundas 
på ett gemensamt intresse, i politiska partier eller 
stadsstyrelser eller professionella organisationer el-
ler fackföreningar. De existerar potentiellt i varje 
land och bildar majoriteten av det stora antal neu-
trala politiskt likgiltiga människor som aldrig går 
med i ett parti och sällan ens går till valurnorna.11 
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Enligt Arendt var Hitlers, Mussolinis och Lenins respek-
tive rörelser framgångsrika därför att de fann nya sätt att 
organisera dessa spridda och missnöjda majoriteter till 
politiska gemenskaper sammanbundna av känslan att 
tillhöra en utvald klass, ras eller nation.

Arendts teori om totalitarismen förutsätter med andra 
ord en viss föreställning om massorna, modellerad på 
samhällsläget i mellankrigstidens Europa. Denna före-
ställning förutsätter två idéer som är långt ifrån invänd-
ningsfria. Den första är att massorna bildades genom 
samhälleliga upplösningsprocesser, eller så kallad social 
friställning, som i sin tur orsakades av urbanisering och 
industrialisering, och repade upp »hela den väv av synliga 
och osynliga trådar som band folket till den politiska 
kroppen.«12 Här upprepar Arendt ett argument som ut-
gjorde själva ryggraden i de flesta teorier om massamhäl-
let från tidigt nittonhundratal och framåt. Argumentet 
har problematiska implikationer för demokratin, både 
som en allmän politisk teori om de olika statsskicken och 
som den praktiserades i Weimarrepubliken, eftersom det 
faktiskt förutsätter att demokratin (till exempel folkstyre, 
allmän rösträtt, jämlik representation och utjämning av 
politiska hierarkier) är ett symptom på just den sociala 
upplösning och det förfall som också ledde till den totali-
tära masspolitikens uppkomst. Många av mellankrigsti-
dens tänkare argumenterade i samma riktning, och de 
flesta gjorde det långt mer uttryckligt än Arendt. De 
anklagade de nya demokratiska systemen för massornas 
framväxt och samhällets upplösning.

Huruvida denna argumentation är riktig eller inte be-
ror på vad vi menar med »demokrati« och »massorna«. 
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Arendt, för sin del, definierade massorna som de som sak-
nade en röst och plats på den politiska arenan. Detta är 
den andra idén som underbygger hennes argument: mas-
san definierades genom sin plats »utanför alla sociala för-
greningar och normal politisk representation«.13 Den av-
görande frågan är naturligtvis varför massorna befann sig 
utanför den politiska representationens område? Arendt 
fann skälet i de snabbt accelererande upplösningsproces-
ser som förstörde gamla sociala band och alienerade indi-
vider såväl från varandra som från de representationsfor-
mer de tidigare haft tillgång till.

Denna förklaring till massornas plats utanför den poli-
tiska representationen kan kontrasteras med en mer dia-
lektisk förståelse av relationen mellan massorna och den 
politiska sfären.14 En sådan skulle snarare hävda att mas-
sorna befann sig utanför den politiska sfären inte därför 
att oundvikliga historiska och sociala utvecklingar hade 
placerat dem där, och inte heller därför att de var »alltför 
apatiska eller alltför dumma«, som Arendt föreslog, utan 
därför att de mekanismer genom vilka den politiska krop-
pen representerade sig var så inrättade att de uteslöt vissa 
delar av befolkningen från politikens område. En sådan 
förståelse skulle därtill hävda att det just var på grund av 
att vissa människor representerades som massor som själ-
va uteslutningen av dem rättfärdigades och upprätthölls.

Allt detta besvarar också ytterligare en fråga som 
Arendt aldrig ställde. Varför kallades de män och kvinnor 
som befann sig utanför det politiska området massor? 
Här tror jag man kan säga att det berodde på att själva 
denna benämning – närvarande på den offentliga diskur-
sens alla nivåer och på samtliga det politiska och akade-
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miska livets fält – fyllde en diskriminerande funktion: 
själva definitionen av vissa delar av befolkningen som 
massor berättigade deras uteslutning från den politiska 
sfären. Med hjälp av ett evigt cirkelresonemang – de är 
massor därför att de saknar politisk representation, och 
de saknar politisk representation därför att de är massor – 
konstituerades en del av befolkningen under nittonhund-
ratalets första hälft som en negativitet gentemot varje gi-
ven social, politisk eller kulturell statsform eller politisk 
organisation.

Arendts beskrivning av massorna kan av den anled-
ningen inte betraktas som en neutral beteckning, utan 
som en akt av social diskriminering i sin egen rätt, vilken 
enligt henne var fullt berättigad. Enligt hennes synsätt 
existerade massorna först utanför det politiska området 
och vann senare tillträde dit med resultatet att demokra-
tin förvandlades till en majoritetens tyranni eller, värre, 
totalitarism. Enligt den reviderade uppfattning jag före-
slår befann sig massorna däremot alltid i politiken och 
som kategori var »massorna« alltigenom av politisk na-
tur. Själva ordet uppenbarar en ojämlik relation mellan 
de som talar för samhället som helhet och de som följer, 
lyder eller gör motstånd. Betraktad på detta sätt antyder 
Arendts definition exakt »massornas« terminologiska 
funktion. Ordet pekar ut sociala aktörer, rörelser och af-
fekter som saknar plats, röst och representation i etable-
rade sociala institutioner och församlingar. Att dessa so-
ciala agenter kallades »massor« är ett historiskt faktum, 
liksom det är ett historiskt faktum att uteslutningen av 
dem legitimerades genom att de kallades »massor«. Men 
hellre än att acceptera och konsolidera sådana beteck-
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ningar, som Arendt gjorde, borde vi kanske fråga hur de 
producerades och varför de så bestämt upprätthölls.

När den frågan väl ställs inser vi dock omedelbart att 
massor alltid har producerats genom de sätt på vilka vissa 
sociala agenter och sociala begär har representerats i mo-
derniteten – politiskt såväl som intellektuellt. Istället för 
att definiera massorna som de som saknar representation 
borde vi undersöka hur de mekanismer genom vilka ett 
givet samhälle representerar sig självt med nödvändighet 
producerar en rest, en grupp sociala aktörer som det do-
minerande representationssättet saknar förmåga att ka-
nalisera. I nästa steg borde vi utforska exakt hur samhället 
berättigar det faktum att särskilda grupper exkluderas 
som »massor« och därigenom också frånkänner dem 
möjligheten att representera sig själva som medborgare, 
individer eller folk.

4.
Varför är allt detta av betydelse för oss? Vi vet att 1920-ta-
let var massornas era. Men vet vi att det fanns många olika 
sorters massor och vet vi varför de fanns? I värsta fall har 
studiet av mellankrigstidens massor reducerats till studiet 
av fascismen och i det här avseendet slog Arendt an to-
nen.15 Men mellankrigstidens massor kan också tolkas 
som en indikator på demokratins eviga problem, vilket är 
lika relevant nu som det var då. Gömd i varje idé om mas-
sorna återfinns inte nödvändigtvis en fascistisk, kommu-
nistisk eller totalitär kärna, utan helt enkelt en idé om hur 
samhället representeras, hur socialt betydande aktörer och 
affekter kan kanaliseras i adekvata politiska, kulturella och 
estetiska former, eller hur socialt betydande aktörer och 
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affekter kan förstås och förklaras sociologiskt och psyko-
logiskt. Medan många av de föreställningar om massan 
som cirkulerade i mellankrigstidens Tyskland och Öster-
rike ledde till att den stora majoriteten förhindrades från 
att erhålla representation, fanns det även andra föreställ-
ningar om massan som tvärtom gick ut på att stärka demos, 
att placera folket i centrum. Hannah Arendts The Origins of 
Totalitarianism har i det sammanhanget en tvetydig ställ-
ning. Hennes teori om politiken och samhället satte det 
vanliga folket i den politiska sfärens centrum, men såsom 
teorin var konstruerad kunde massornas närvaro i cen-
trum enbart resultera den politiska sfärens sammanbrott, 
massamhällets triumf och totalitarismens gryning.

Översättning från engelska av Ulrika Björk och Anders Burman.
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2. Siegfried Kracauer, »Die Wartenden«, Schriften, band 5, del 1, Auf-
sätze 1915–1926, red. Inka Mülder-Bach (Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1990), s. 160–169.

3. Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 3 ed. (New York & 
London: Harcourt Brace Jovanovich 1973), s. 311f.

4. Hannah Arendt, »Reflections on Little Rock,« Dissent, vol. VI, nr 1 
(Winter 1959), s. 51.

5. Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 312f.
6. Alfred Vierkandt, Gesellschaftslehre, 2 rev. ed. (Stuttgart: Verlag von 

Ferdinand Enke 1928), s. 438.
7. Michael P. Steinberg, »Introduction: Benjamin and the Critique of 

Allegorical Reason«, Walter Benjamin and the Demands of History, red. 
Michael P. Steinberg (Ithaca: Cornell University Press 1996), s. 11.

8. Eric D. Weitz, Weimar Germany: Promise and Tragedy (Princeton: 
Princeton University Press 2007), s. 82.

9. Se Stefan Jonsson, Crowds and Democracy: The Idea and Image of the 
Masses in Germany and Austria between the Wars (New York: Columbia 
University Press, under utgivning; ur vilken föreliggande essä är 
hämtad).

10. Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 311.
11. Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 311. Det är anmärkningsvärt 

att Arendt även hävdade att de totalitära rörelsernas lockelse bland 
massorna »innebar slutet för två illusioner« som hade tagits för gi-
vet i demokratiska länder. Den första var att varje individ mer eller 
mindre hade upplevt att hans eller hennes intressen representerades 
adekvat av den demokratiska representationens system. Den andra 
illusionen var att de massor som bildade det politiska livets bak-
grund var neutrala och att de som var aktivt inblandade i politiken 
därför inte behövde söka deras aktiva medgivande. Båda dessa ved-
ertagna idéer visade sig vara felaktiga, eftersom små grupper − vilka 
Arendt kallade »mobbar« − bestående av militanta politiker i mar-
ginalen av det etablerade systemet vann massornas stöd för sina idé-
er om att det existerande politiska systemet var korrupt, vinklat, ut-
märglat, illegitimt eller på andra sätt inkapabelt att representera fol-
kets sanna intressen.

12. Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 314.
13. Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 314.



14. För en mer utförlig diskussion om förhållandet mellan »massan« 
och »representationen« av samhället, se Stefan Jonsson, Tre revolu-
tioner. En kort historik om folket (Stockholm: Norstedts 2005).

15. Omvänt har forskningen om nazismen ofta reducerats till en under-
sökning av massorna. Enligt Helmut König karaktäriserar detta en 
stor del av forskningen efter andra världskriget. Forskningen om 
masspsykologi och massteori, å ena sidan, och forskningen om na-
zism och fascism, å den andra, har inlett ett olyckligt kamratskap, där 
»massorna« förklarar fascismen och fascismen förklarar »massor-
na«. Resultatet är en bristfällig förståelse av båda fenomenen. Hel-
mut König, Zivilisation und Leidenschaft. Die Masse im bürgerlichen Zei-
talter (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1992), s. 246–255.
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