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Färre organisationer
men fler aktiviteter
Inte sedan Expo 2009 började ge ut
årsrapporten om den rasideologiska
miljön har aktivitetsnivån varit så hög.
Detta är Expos sjätte årsrapport om den ras
ideologiska miljöns aktiviteter. I årsrapporten
sammanställer och granskar vi miljöns aktivi
teter utifrån fem kategorier: antalet aktivite
ter, form av aktivitet, den geografiska sprid
ningen, vilka organisationer som står bakom
aktiviteterna samt antalet aktiva organisatio
ner. Aktiviteterna är indelade i olika katego
rier: propagandaspridning, manifestationer,
social aktivitet, kampförberedande, föredrag,
kommunpolitik, demonstrationer och kon
serter. Uppgifterna bygger först och främst
på organisationernas egen rapportering. Från
och med årsrapporten 2012 har vi också inklu
derat annan organiserad intolerans som Sve
rigedemokraterna och counterjihadrörelsen.
För dessa finns dock ingen statistik.
I årsr apporten 2012 konstaterade vi att rö
relsens aktiviteter ökat kraftigt efter flera års
nedgång. Så även i år. Inte sedan 2008 när vi
började med årsrapporten har antalet aktivite
ter i den rasideologiska miljön varit så många,
2 334 aktiviteter, en ökning med 28 procent
från 2012.
Det är framförallt propagandaspridningen
som ökar, från 1 351 aktiviteter 2012 till 1 884,
en ökning med närmare 40 procent. Även an
talet manifestationer som torgmöten och of
fentliga flygbladsutdelningar ökade med 26
procent – från 179 2012 till 225 2013. Alla for
mer av aktiviteter har dock inte ökat, under
2013 arrangerades endast fem demonstrationer,
en minskning med två från föregående år. Även
sociala aktiviteter och föredrag har minskat.
Propagandaspridning är den absolut vanli
gaste aktiviteten. Ökningen av antalet aktivite

"Det är framförallt propaganda
spridningen som ökar, från 1 351
aktiviteter 2012 till 1 884, en
ökning med närmare 40 procent."
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ter säger inget om det skett en ökning av antalet
medlemmar även om såväl Svenska motstånds
rörelsen (SMR) som Svenskarnas parti (SvP)
uppger att de fått en medlemsökning.
En stor del av ökningen kan kopplas till
Svenskarnas parti som officiellt inledde sin va
lupptakt under hösten.
aktiviteter i de tre
storstadslänen. Även 2013 toppar Stockholm
med 351 aktiviteter följt av Västra Göta
land med 330 men på tredje plats kommer nu
Värmlands län med 309, sedan Skåne med 228
aktiviteter. Om vi däremot ser på vilka kom
muner som hade flest aktiviteter så blir bilden
något annorlunda. Stockholms kommun lig
ger på första plats med 156 aktiviteter, däref
ter Karlstad (132) och på tredje plats UpplandsBro (69). Göteborg kommer först på sjätte
plats (55) och Malmö på fjortonde plats (41).
Aktiviteterna är alltså inte främst koncentre
rade till storstäderna.
Aktiviteterna har även minskat i några län.
Störst minskning noteras i Västmanlands och
Södermanlands län. Det har även varit en viss
minskning i Östergötlands och Stockholms län.
I Södermanland och Västmanland är det främst
Svenskarnas partis aktiviteter som minskat.
Att det skett en minskning i Stockholms
län kan framförallt ha sin förklaring i mins
kad aktivitet från övriga organisationer, några
grupper har försvunnit samtidigt som reste
rande gruppers aktivitetsnivå sjunkit. 2012
genomförde till exempel Förbundet nationell
ungdom 26 aktiviteter i Stockholms län – un
der 2013 en enda. Nordisk ungdom har också
genomfört färre aktiviteter och Nordiska na
tionalsocialisters verksamhet upphörde under
våren 2013.

2008
1 947

2012 genomfördes flest

noterat för 2013
är i princip kopplad endast till två organisatio
ner, Svenska motståndsrörelsen och Svenskar
nas parti. Svenskarnas parti står för flest ak
tiviteter under 2013, totalt 1 617 jämfört med
1 034 2012. Även Svenska motståndsrörelsens
aktivism har ökat markant.

Den aktivitetsökning som vi

2009
1 507

Aktivitetsökningen
inom Svenskarnas parti
kan kopplas till deras sats
ning inför valet 2014. Partiet
har under flera år arbetat på att
bygga upp sin organisation. I valet
2010 fick det ett mandat i Grästorp.
Under hösten 2013 drog det igång sin
valkampanj och meddelade att det kommer att
kandidera i ett trettiotal kommuner, bland an
nat i Mora, Färgelanda, Sjöbo och Nykvarn.
Svensk arnas parti har varit mest aktiva i
Värmlands län med 302 aktiviteter. Där har
också partiet satsat starkt och byggt upp lo
kalgrupper i Karlstad, Forshaga, Grums och
Hammarö. Därefter kommer Västra Götaland
med 240 och Stockholm 234. Ser vi till vilka
kommuner som det varit mest aktivt i under
2013 ligger Karlstad i topp med 129 aktivite
ter, därefter Stockholm (77), Upplands-Bro
(69), Sundsvall (51) samt i Kalmar (50) och
Nybro (49).
Samtidigt har Svenskarnas partis aktivi
teter minskat kraftigt i Södermanland och
Västmanland. Partimedlemmar i dessa län
har under 2013 utsatts för flera attacker men
om detta kan förklara minskningen är oklart.

Dominans

2013
2 334

2013

Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen
har under 2013 kommit att allt mer dominera miljön.
Övriga organisationerns aktivitet har minskat kraftigt.

övr.
4,5%
2012

övriga 19,5%

smr 26,2%

smr 23,8%

svp 69,3%

svp 56,7%
2012
1 824

Toppnivå

Åren efter 2008 minskade den rasideologiska
miljöns aktiviteter. Under 2012 vände kurvan
uppåt. 2013 var ökningen ännu mer markant
och visade på den högsta nivån hitintills.

2010
1 469

2011
1 466

28%
så stor är ökningen
av aktiviteter i procent
jämfört med 2012.

Även Svenska motståndsrörelsens aktivism
ökade från 435 aktiviteter 2012 till 613 under
2013. En möjlig förklaring till ökningen är or
ganisationens strävan att profilera sig som ett
radikalt alternativ till Svenskarnas parti. Ge
nom att hålla en hög aktivitetsnivå försöker
de locka till sig ytterligare medlemmar. De
tycks rikta in sig på yngre personer bland an
nat genom att sprida sin propaganda vid gym
nasieskolor. Även Svenskarnas parti sprider
propaganda vid olika skolor.
Svenska motståndsrörelsen var mest aktiv i
Skåne, (127), vilket är något lägre antal akti
viteter än 2012. Därefter kommer Stockholm
(76) och Västra Götaland (69) tätt följt av Da
larna (63).
Bryter vi ned siffrorna på kommunnivå har
SMR varit mest aktiva i Stockholm med 58 ak

tiviteter. I Söderhamn, Kristianstad, Varberg
och Trollhättan har de genomfört ett tjugotal
aktiviteter i respektive kommun. I Dalarna har
aktiviteterna varit mer utspridda och det finns
också ett tiotal där ingen kommun angetts.
Under de år vi publicerat årsrapporten har
vi sett en minskning av antalet rasideologiska
organisationer, 2008 fanns ett fyrtiotal orga
nisationer som successivt sjunkit till 12 2013.
Utöver Svenskarnas parti och Svenska mot
ståndsrörelsen är det framför allt Nordisk
ungdom, Förbundet nationell ungdom, Nord
iska nationalsocialister och Nationaldemo
kraterna som var aktiva. Föregående år stod
samtliga övriga organisationer för 355 aktivi
teter – närmare 20 procent av alla aktiviteter. I
år har andelen sjunkit till 4,5 procent.

Anna-Sofia Quensel

fakta

Nazister lägger
ned aktiviteterna
•N
 ordiska Nationalsocialister, NNS,

bildades 2009 efter att Rickard Ekman
och Mattias Söder uteslutits ur Folkfronten
(numera Svenskarnas parti)
•2
 013 lade organisationen ned och
uppmanade sina medlemmar att gå in i
Svenska motståndsrörelsen för att skapa
ett "enat och starkt nationalsocialistiskt
alternativ i Sverige".
•R
 ickard Ekman avslutade sitt politiska
engagemang.
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Aktivismen
– län för län

Norrbotten
16 (18)

Under 2013 hade de rasideologiska grupperna
aktiviteter i alla län. Flest aktiviteter genom
fördes i storstadslänen samt i Värmland.
I flera län ökade aktiviteterna kraftigt.

västerbotten
17 (13)

Västernorrland
68 (33)
Jämtland
6 (2)

Regional fördelning
2013 års aktiviteter står i fet siffra,
inom parentes står siffran för 2012.

Gävleborg
83 (75)

Dalarna
148 (121)
Värmland
309 (135)

Uppsala
74 (67)
Västmanland
53 (85)
Stockholm
351 (367)

Örebro
112 (66)
Östergötland
26 (31)

Västra Götaland
330 (312)

Gotland
20 (6)

Jönköping
138 (101)
Halland
35 (9)

Kronoberg
71 (28)
blekinge
49 (14)
Skåne
228 (190)
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Södermanland
27 (70)

Kalmar
164 (73)
Okänt
9 (8)

Fördelning mellan aktiviteter

propagandaspridning
1 884 (1 351)

40%

+

Propagandaspridning och manifestationer ökade
markant under året. 2013 års aktiviteter står i fet
siffra, inom parentes står siffran för 2012.

så stor var ökningen
av propagandaspridning
2013 jämfört med 2012

Manifestationer
225 (179)
fakta

26%

+

så stor var ökningen
av manifestationer 2013
jämfört med 2012

33%

-

Social aktivitet
116 (153)

så stor var minskningen
av k ampförberedande
aktiviteter 2013 jämfört
med 2012

Kategorierna
Propagandaspridning består av upp
sättning av klistermärken, affischer och
banderoller samt flygbladsutdelning.
Manifestation är torgmöten eller
offentliga flygbladsutdelningar.
Social aktivitet består av middagar,
fester, gemensamma friluftsaktiviteter.
K ampförberedande aktiviteter utgörs
av kampsportsträning och självförsvar.
Föredr ag är föreläsningar internt.
kommunpolitik är deltagande på
kommunfullmäktigemöten.

fakta

Organisationer 2013
Aktiva

Dresdenkommittén
Frihetsrock
Hammerskins
Crew38
Förbundet Nationell Ungdom
Identitära nätverket* (Arktos, Motpol m.fl.)
Nationaldemokraterna
Nordisk Ungdom
Nordiska Nationalsocialister
Svenska motståndsrörelsen
Svenskarnas parti
Nya för året

Föredrag
48 (64)

Blood & Honour

Kommunpolitik
29 (24)
Kampförberedande
25 (44)
Demonstrationer
5 (7)
Konserter
2 (2)

Nedl agda/inaktiva

Försvarskåren Sveriges Självförsvar
Legion
Nationalistiska Arbetarpartiet
Nordengruppen
RAC-Sweden
Right Wing Resistance
Svensk Opposition
Svensk Student
* Nätportaler, butiker etc. som bland annat
anordnar konferensen Identitär Idé.
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Valrörerelse. I anslutning till att Svenskarnas parti demonstrerade i Stockholn den 14 september 2013 drog partiet även i gång sin valkampanj.
svenskarnas parti

Nazister storsatsar inför valet
Svenskarnas parti fortsätter sin satsning på utåtriktade aktioner. Partiet är
i dag den största och viktigaste aktören
inom den rasideologiska miljön.

Svenskarnas parti fortsätter sin utveckling att
allt mer dominera den svenska rasideologiska
miljön. Inriktningen har sedan 2012 varit tyd
lig: valet 2014, med målsättningen tio kom
munala mandat och 10 000 riksdagsröster. I
valet 2010 fick partiet ett mandat i Grästorp.
Sedan dess har partiet även lockat över full
mäktigeledamöter i Nykvarn från National
demokraterna och från Sverigedemokraterna i
Mönsterås, Lidköping och Hedemora. Det se
nare tappade dock partiet under 2013.
Dominansen inom miljön har förstärkts av
att partiet fått sina aktivister att ge sig ut på ga
tor och torg för att sprida propaganda. Av samt
liga aktiviteter som utfördes av organisationer
inom den rasideologiska miljön under 2013
stod Svenskarnas parti för närmare 70 procent.
Totalt genomförde Svenskarnas parti 1 617
aktiviteter under 2013, att jämföra med den ti
digare toppnivån från 2008 då partiet genom
förde 1 176 aktiviteter. Vanligaste formen av
aktivitet under 2013 var liksom tidigare år den
utåtriktade propagandaspridningen.
I bör jan av året presenterade partiet kam
panjen ”Pengarna till folket”. De första upp
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lagorna av kampanjmaterialet pryddes av Da
vidsstjärnan, vilket ska kopplas till konspira
tionsteorin om judisk makt.
Kampanjen pågick under våren och var en
ligt partiet den största det genomfört. Ton
gången är klart populistisk. I kampanjen
varnas för att Sverige kan hamna i samma eko
nomiska kris som Grekland. Partiet föresprå
kar ett stopp av utförsäljning av gemensamma
tillgångar, förstatligande av bankväsendet, ett
EU-utträde och invandringsstopp.
Kampanjen följdes upp av ytterligare en
propagandaoffensiv: ”Tusentals år av svensk
het – bryt inte våra blågula band”. Som pro
gramförklaring skriver partiet att:
”genom deras [makthavarnas] propaganda
bryter man ner Folkets blågula band och driver
en agenda som på sikt innebär ett befolknings
utbyte och en etnisk rensning av svenskar.”

partiers lokaler runt om i landet. En åklagare
som tittade på händelsen kom fram till att ak
tionen var ”högst olämplig” men inte olaglig.

fördelningen visar
på vissa förändringar under 2013. Framför allt
utmärker sig aktivitetsnivån i Värmlands län,
som kraftigt ökade under 2013. Totalt rör det sig
om 302 aktiviteter, att jämföra med föregående
års 114. Det är framför allt partiets verksamhet
i Karlstad som ökade. Andra län som partiet var
aktivt i under 2013 var: Västra Götaland (240),
Stockholm (234), Kalmar (141), Jönköping (118),
Skåne (95), Örebro (94) och Dalarna (82).
2012 toppade Stockholms län partiets akti
vitetsnivå (211) följt av Västra Götaland (141).
Under året arrangerade partiet tre demon
strationer. Förstamajdemonstrationen i Jön
köping markerade slutet på vårkampanjen
”Pengarna till folket” och samlade drygt 200
personer. Stundtals uppstod tumult när
I anslutning till kampanjen startade
motdemonstranter bland annat av
partiet en försäljning av blågula band
fyrade knallskott.
för att bland annat kunna ”ge ett
aktiviteter
Med på demonstrationen var
bidrag till de tre förstfödda et
2013: svp
även Förbundet nationell ung
niska svenskarna varje år”.
Propagandaspridning:
dom, som ansvarade för delar
I november genomfördes
1 331 Manifestation: 172
av säkerheten. I en intern ut
en rad aktioner ”mot svensk
Föredrag: 21 Social a
 ktivitet:
värdering riktar Svenskarnas
fientliga nästen” som fick stor
63 Demonstration: 3
parti kritik mot hur förbun
medieuppmärksamhet. Partiet
Kommunpolitik: 20 Kamp
det agerat. Det anklagas för att
”förseglade” dörrar till redak
förberedande: 7
ha sökt bråk – ”likt ungtuppar” –
tioner, kommunhus och politiska
En titt på den geogr afisk a

Svenskarnas partis aktiviteter 2008–2013

2013
1 617

Svenskarnas parti kraftsamlar inför årets val. Den utvecklingen
syntes redan under 2012, men blev under 2013 allt mer markant.

2008
1 176

2012
1 034

2009
655

samt att ha uppträtt oprofessionellt och odisci
plinerat. I internutvärderingen framkommer
det även att Svenskarnas partis ”funktionärer”
före demonstrationen tränats i bland annat
”strid i grupp” och ”försvar mot flera anfal
lare”. Vid partiets andra demonstration var
inte förbundet längre med.
Den 14 september gick närmare 200 aktivis
ter från partiet i centrala Stockholm. Protes
terna mot partiet var relativt omfattande och till
och från uppstod bråk efter nazisternas marsch
väg. Demonstrationen markerade avstamp för
kampanjen ”Tusentals år av svenskhet”.
Partiets sista demonstration under året var i
Lidköping den 7 december och gick under pa
rollen ”Mot svenskfientlighet”. Demonstra
tionen var till form, innehåll och tid på året
snarlik den högerextrema manifestation som
under tio års tid arrangerades i Salem, söder
om Stockholm.
Runt 130 personer deltog. Motdemonstra
tionen samlade fler än dubbelt så många.
Ett annat offentligt sammanhang där partiet
närvarade förtjänar att omnämnas: Torgmö
tet i Almedalen under den så kallade politi
kerveckan. Mötet möttes av en protest där ett
hundratal personer vände partiet ryggen.
och offentliga
propagandaspridningar var partiet under 2013
aktivt på flera olika plan. Tidskriften Framåt
utkom med sju nummer, podradioprogram
met med samma namn hade 60 sändningar,
Logik förlag gav ut fem nya titlar och internet
butiken Arminius utökade sitt sortiment med
allt från böcker till ”vikingasäng”.
I början på året sjösattes även satsningen på
att få presstöd för det webbaserade partiorganet

Vid sidan av demonstr ationer

2010
796

2011
676

Realisten. För att nå dit måste 1 500 prenume
ranter vara beredda att betala för en årsprenu
meration. Partiet har inte lyckats nå målet.
förändrades partiet un
der 2013. Före detta chefredaktören för partiets
tidning Stefan Jacobsson valdes vid ett parti
styrelsemöte i Helsingborg i början av året till
ny partiledare. Innan han gick med i Svenskar
nas parti var han aktiv i nazistorganisationer
som Svenska motståndsrörelsen och Fria na
tionalister. En period drev han även Free the
Order, en organisation som hyllade den ame
rikanska terrororganisationen The Order –
vars medlemmar gjort sig skyldiga till ett antal
mord på politiska motståndare. Den före detta
partiledaren Daniel Höglund stannar kvar i
partiet på posten som partistrateg.
Internt har partiet anordnat flera tillställ
ningar. I mars träffades flera internationella
aktörer i Stockholm under rubriken Vision
Europa. På plats var representanter från tyska
NPD, italienska Forza Nuova och ukrainska
Svoboda, Danskarnas parti, franska Terre et
Peuple och spanska Democracia Nacional.
Några månader senare, i augusti, arrange
rades sommarlägret Vision Norden för parti
ets aktivister och deras familjer. Föredrag hölls
och olika typer av aktiviteter anordnades –
från sagostund för barnen till brottningsmat
cher för de vuxna.

Även organisatoriskt

arrangerat egna möten,
det har även deltagit på andras. I mitten av
september arrangerades den så kallade Borealfestivalen i Italien. På mötet medverkade ett
stort antal högerextrema partier och organi
sationer, bland annat ungerska Jobbik, polska
Ruch Narodowy, Svoboda och Forza Nouva.
Även svenska Nordisk ungdom var på plats. På
mötet lades idén om ett ”alternativt europa
parlament” fram.
I november medverkade Svenskarnas parti
på en konferens i Polen, som till stora delar
lockade samma partier som i Italien. Mötet i
Warszawa var det tredje i ordningen, i syfte att
bygga en brun international.

Partiet har inte bar a

Svensk arnas parti har tidigare haft kontakt
med det grekiska nazistpartiet Gyllene gry
ning, som sedan 2013 fått flera av sina ledande
parlamentsledamöter häktade – misstänkta för
olaglig verksamhet. I slutet av september ge
nomförde Svenskarnas parti en ”solidaritets
aktion” för Gyllene gryning vid den grekiska
ambassaden i Stockholm.

Anders Dalsbro

aktiviteter 2013

Svenskarnas parti
•B
 ildades 1994 under namnet

Nationalsocialistisk front, NSF.

hundratal medlemmar i
Göteborg på den så kallade höstkonferensen.
Där diskuterades partiets inriktning och poli
tik och för första gången i partiets historia fick
medlemmarna svara på frågan om de hade för
troende för partiledaren.
I oktober möttes ett

•O
 mbildades 2008 till Folkfronten och
ett år senare till Svenskarnas parti.

• F ick ett mandat i valet 2010 i Grästorp.
•Ä
 r Sveriges största och mest aktiva
nazistorganisation.
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svenska motståndsrörelsen

Upptrappat våld
Svenska motståndsrörelsen har ökat sina aktiviteter med nästan en tredjedel
under 2013 jämfört med 2012. Vid flera tillfällen har organisationens aktivister
misshandlat meningsmotståndare vilket skapat stor uppmärksamhet på såväl
lokal som nationell nivå.
Den militanta nazistiska organisationen
Svenska motståndsrörelsen har haft ett år av
markant ökad aktivitet. Förra året genom
förde Svenska motståndsrörelsen 613 aktivite
ter runt om i landet. Det är en ökning med
29 procent (178 aktiviteter) jämfört med före
gående år då organisationen genomförde
435 aktiviteter i riket. Störst var aktiviteten i
Skåne län där organisationen registrerat 127
händelser följt av Stockholm och Västra Gö
taland med 76 respektive 69 aktiviteter. I både
Stockholm och Västra Götaland ökade orga
nisationen sin utåtriktade verksamhet medan
antalet aktiviteter i Skåne faktiskt minskade
med 20 jämfört med föregående år. Den totala
ökningen av antalet aktiviteter kommer från
övriga landet. Organisationen har genomfört
fler aktiviteter i samtliga län förutom Skåne,
Norrbotten och Västernorrland.
Bl and l änen där organisationen ökat sina ak
tiviteter sticker några ut. I Uppsala har orga
nisationen gått från 10 aktiviteter 2012 till 35
i år. I Gotland genomförde man 11 aktiviteter
2013 jämfört med noll året innan, ett tecken på
att organisationen lyckats etablera sig på ön. I
Västra Götaland fördubblade man antalet ak
tiviteter, från 34 till 69. I Kronoberg var mot
svarande siffra 26 2013, jämfört med 12 året
innan. Även Blekinge, Jönköping och Kalmar
har sett en ökning av antalet aktiviteter lik
som Stockholm där organisationen genom
förde 76 aktiviteter 2013. 2012 var motsva
rande siffra 48. I Gävleborg och Dalarna har
antalet aktiviteter endast ökat något från 2012
och ligger kvar på en hög nivå, 39 respektive
63 aktiviteter 2013.
Samtidigt har ledningen för Svenska mot
ståndsrörelsen lyckats få igång en likartad
verksamhet i Norge, Finland och Danmark,
om än i begränsad skala jämfört med Sverige.
Syftet är att skapa en nordisk motståndsrörelse
där människor av samma ”ras” kan föra kam

"Människor som protesterat mot
nazisternas aktiviteter har miss
handlats på flera orter i landet."
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Demonstrationen hölls i Stockholm på årsda
gen av Novemberpogromen i Tyskland 1938
och fick stor uppmärksamhet både på grund
av motdemonstrationen och organisationens
val av datum. Tidigare under året, i februari,
hade aktivister från ”Nordiska motståndsrö
relsen” deltagit i en demonstration i Aten till
sammans med bland annat Gyllene gryning.
Samma månad deltog aktivister även i en min
nesmarsch i Ungern för att hedra Waffen-SS.

pen för ett nationalsocialistiskt samhälle i flera
länder samtidigt.
Större delen av Svenska motståndsrörelsens
aktiviteter utgörs av klistermärkesuppsätt
ningar och flygbladsutdelningar där aktivister
ensamma eller i små grupper går runt i bo
stadsområden och lämnar propaganda i brev I sin propagandaspridning har nazistorgani
lådor. Men i takt med att organisationen ökat sationen även valt att rikta in sig på gymnasie
sitt totala antal aktiviteter har också den
skolor. I Söderhamn har Staffansgymna
mer offentliga och utåtriktade verk
siet varit föremål för organisationens
samheten kommit igång. Det
propagandaspridning och akti
har resulterat i konfrontationer
vister har vid flera tillfällen un
aktiviteter
mellan aktivister från Svenska
der året varit där och satt upp
2013: Smr
motståndsrörelsen och me
affischer med texten ”Genom
Propagandaspridning: 491
ningsmotståndare, något som
kamp till seger”. I slutet av
Manifestation: 34 Föredrag:
ofta slutat med att nazister
september dök en handfull na
22 Social aktivitet: 47
misshandlat personer som de
zister upp på Bromma Gymna
Demonstration: 2 Kamp
uppfattat kommit deras väg.
sium i Stockholm. I en teatralisk
förberedande: 17
Människor som protesterat mot
aktion tände de gröna rökfacklor
nazisternas aktiviteter har miss
och spred flygblad på skolgården.
handlats på flera orter i landet.
Syftet är att locka till sig ungdomar, mot
tagliga för nazisternas världsbild.
Under året lanserade Svenska motståndsrö
Det mest uppmärksammade fallet var 15 de
cember förra året i Kärrtorp i Stockholm där relsen även sin nätsajt Nordfront på Facebook.
minst 26 aktivister från Svenska motstånds Den 21 augusti lanserades sidan efter ett in
rörelsen gick till attack mot en demonstration ternt beslut. Första länken till sajten kom tre
mot organisationens aktiviteter i området. dagar senare och följdes i september av en var
Stockholmspolisen hade på ett katastrofalt sätt ning till sina följare om att Facebook överva
felbedömt hotbilden mot demonstrationen vil kar det man skriver på sajten och ”kan skapa
ket ledde till att de var underbemannade och problem för dig personligen”. Svenska mot
inte kunde hålla nazisterna åtskilda från de ståndsrörelsen uppdaterar Facebook några
monstranterna. Flera personer misshandla gånger i veckan, mestadels med länkar till saj
des och minst två personer knivhöggs. Efteråt ten. Omkring 2 800 personer följer uppdate
kunde polisen gripa 26 nazister, misstänkta för ringarna genom att ha ”gillat” sidan.
våldsamt upplopp. Motreaktionerna lät heller
inte vänta på sig och dagarna före jul samla 2013 var också året då organisationen åter
des omkring 16 000 personer i Kärrtorp i en av lanserade sitt interna nyhetsbrev, denna gång
de största manifestationerna mot nazism som med titeln Polaris. Det första numret kom i
Sverige sett under 2000-talet.
februari och innehöll åtta sidor. Sedan dess
Även i Uppsala, Umeå och Gävle har aktivis har innehållet utökats till tolv sidor. Polaris
ter från Svenska motståndsrörelsen misshand skickas ut till samtliga länder där motstånds
lat personer som protesterat mot dem.
rörelsen är aktiv och syftar till att öka aktivis
ternas motivation och känsla för sammanhang
och sammanhållning. Bland annat instrueras
Vid sidan av Kärrtorp var Svenska mot
ståndsrörelsens mest uppmärksammade fram medlemmarna i hur de ska exploatera social
trädande under 2013 en demonstration som oro för att föra kampen vidare mot ett natio
hölls till stöd för två mördade medlemmar i nalsocialistiskt samhälle.
det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning.

Johannes Jakobsson

Svenska motståndsrörelsens aktiviteter 2008–2013
Efter att ha legat relativt stilla mellan 2009 och 2012 har nu Svenska
motståndsrörelsen kraftigt ökat sin aktivism.

2013
613

2012
435
2010
434

2011
423

expo

2009
409

2008
185

fakta

Svenska
motståndsrörelsen
•S
 venska motståndsrörelsen är en militant

Attack. Aktivister från Svenska motståndsrörelsen går till våldsam attack mot en antirasistisk
demonstration i Kärrtorp, Stockholm, i mitten av december 2013.

nazistisk organisation som bildades
1997 när Nationell Ungdom skapade
en moderorganisation.
•Ä
 r sprungen ur Vitt Ariskt Motstånd.
• L edare är Klas Lund som tidigare dömts
för dråp.
•O
 rganisationen är indelad i sju så
kallade "nästen".
•Ä
 r en del av den Nordiska motståndsrörelsen med systerorganisationer i
Danmark, Norge och Finland.
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2008
586

övriga grupper

Nationaldemokraterna
– ett utdöende parti
Nationaldemokraterna har inte repat
sig från avhopp och interna strider.
Partiets stora dag, nationaldagen, blev
ett fiasko. Bara ett 20-tal slöt upp på
tillställningen. Försök att mobilisera vid
kampanjer har också gett ett magert
resultat.

kampanj ”Islamisering? Nej tack!” delades
ett kampanjbrev ut till att alla bostäder i Ny
kvarn, enligt partiets egen rapportering på Fa
cebook. Partiet krävde i kampanjbladet bland
annat stopp av moskébyggen i Sverige.

under året även
torgmöten i Norrköping och Lidköping. In
tresset för partiet, om man ser till antal perso
Partiet, som 2012 tappade flera framträdande ner som slöt upp för att lyssna, var svalt. Par
företrädare och en stor del av redaktionen till tiet menar dock att det i valet 2014 kommer att
den presstödsbeviljade tidningen Nationell kunna ta kommunala mandat i Östergötland.
Nationaldemokraterna uppger att det ingår
Idag, har inte lyckats repa sig. Under 2013 ge
nomförde det 13 aktiviteter. Samtliga av dessa, i det paneuropeiska partiet Alliance for Euro
förutom två, genomfördes i deras starkaste pean National Movements, AENM. Uppgif
fäste Södertälje, där de sitter på två kommu terna om de verkligen ingår är dock tvetydiga.
nala mandat. Nio av aktiviteterna var delta I ett pressmeddelande om AENM, publice
rat av det ungerska partiet Jobbik, in
gande på kommunfullmäktigemöten. Partiets
går ingen svensk organisation i
hemsida uppdaterades sällan.
medlemslistan. Inte heller i
en rapport från 2013 på en
Nationaldagsfir andet i Södertälje
Jobbik-vänlig nyhetsajt in
den 6 juni, beskrevs av partiet som
aktiviteter
går någon svensk organi
en succé. I partitidningen Natio
2013: ND
sation i listan över de som
nell Idag stoltserade partiet med
Propagandaspridning: 1
röstade igenom ny ordfö
att 200 personer slöt upp. San
Manifestation: 3
rande för AENM.
ningen är att ett 20-tal var på
Kommunpolitik: 9
plats för att lyssna när bland andra
Nationaldemokraternas partiledare
L jusglimtar för partiet un
Marc Abramsson talade.
der 2013 var att tidningen Na
Nationaldemokraterna ställde inte heller
tionell Idag, trots turbulens, bevil
upp i kyrkovalet. Partiet hänvisade till bristande jades presstöd på 1,6 miljoner kronor. Natio
resurser. Istället rekommenderades sympatisö nell Idag offentliggjorde även att de fått den
rerna att lägga sin röst på Sverigedemokraterna uteslutna sverigedemokraten Mattias From
trots att, som det skrev, ”Sverigedemokraterna som skribent.
har sina fel och brister”. Ett annat alternativ
Kampen om Nationell Idag har stått mel
som partiet rekommenderade var att rösta på lan delar av den tidigare redaktionen med
det konservativa Frimodig kyrka.
chefredaktör Vávra Suk i spetsen. Han driver
I det politiska arbetet i kommunfullmäk nu den konkurrerande tidningen Nya Tider.
tige lade Nationaldemokraterna inte en enda Suk stämde Marc Abramson, som han me
motion under 2013. Som en del av partiets nade hade försökt kuppa ut honom ur fören
ingen Nationell Idag som äger tidningen med
samma namn.
Nationaldemokr aterna höll

Fakta

Nationaldemokraterna
•N
 ationaldemokraterna bildades

2001 av personer som bröt sig ur
Sverigedemokraterna.
• P artiledare är sedan 2006 Marc Abramsson
och vice ordförande Anders Ankartjärn.
• P artiet har sedan valet 2010 två kommunala
mandat i Södertälje. Det fick även ett
mandat i Nykvarn, men företrädaren gick
över till Svenskarnas parti 2011.
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2009
443

Nationaldemokraterna har
deltagit i aktiviteter som inte gått under parti
ets flagg. Den lilla antimuslimska organisatio
nen Värmlandsgruppen höll 2013 två manifes
tationer i Stockholm. Vid båda tillfällena ta
lade Nationaldemokraternas vice ordförande
Anders Ankartjärn.
I samband med de uppmärksammade kra
vallerna i Husby i Stockholm, fick Marc
Abramsson agera expert i den ryska statsfinan
sierade kanalen Russia Today.

Daniel Vergara

Företr ädare fr ån

Rustade. Förbundet Nationell Ungdom agerade skyddsstyrka när		
övriga grupper

Kraftigt minskad
nationalsocialister var 2012
den organisation som var mest aktiv vid si
dan om Svenskarnas parti och Svenska mot
ståndsrörelsen. I maj beslöt Nordiska Natio
nalsocialister att lägga ned sin verksamhet
till förmån för Svenska motståndsrörelsen.
Fram till sin nedläggning genomförde or
ganisationen 46 aktiviteter. Mest aktivitet
uppvisade rörelsen vid Förintelsens minnes
dag den 27 januari då aktivister spred flyg
blad om att ”stoppa massinvandringen och
starta massutvandringen” samt affischer
med budskapet ”För en värld utan sionism”
på ett tiotal orter. Organisationen hade flest
aktiviteter i Västra Götalands län (17).
Förbundet nationell ungdoms verksam
het tycks ha avstannat helt sedan sommaren
2013. Någon uppdatering av deras face
booksida har inte skett sedan juli och deras
hemsida är nedlagd. Bland de aktiviteter de
genomfört kan nämnas ”De stupades dag”
för att hedra minnet av de svenska frivilliga

Nordisk a

Samtliga organisationer förutom Svenskarnas parti och
Svenska motståndsrörelsen.

2011
367

2012
355

2010
239

2013
104

Svenskarnas parti demonstrerar i Jönköping första maj 2013.

aktivism och färre organisationer

som dog i Finska vinterkriget. Förbundet Identitär Idé, det femte i ordningen. Temat
för året var ”Identitet och globali
höll också en manifestation till minnet
sering”. En av talarna var Mar
av Gösta Hallberg-Cuula. I febru
cus Willinger, författare till
ari var en delegation i Grekland
aktiviteter
boken ”Generation Iden
och demonstrerade tillsammans
2013: andra
tity” som Arktos förlag ger
med Gyllene Gryning. Un
organisationer
ut. Patrik Ehn som uteslöts
der samma månad reste också
Propagandaspridning: 42
från Sverigedemokraterna
några medlemmar till en ma
Manifestation: 7 Föredrag:
2013 ingår numera i nätver
nifestation i Dresden till min
4 Social aktivitet: 5 Kamp
ket och Patrik Forsén från
net av de allierades bombning
förberedande: 1 
Nordisk ungdom skrev på
av staden. Av deras tio aktiviteter
Konsert: 2
sin blogg i november att Nord
i Sverige genomfördes fyra i Västra
isk ungdoms nya idégrund skulle
Götalands län.
”delvis genomsyras av identitära ström
Enligt Svenska motståndsrörelsen talade
en av deras företrädare på Blood & Honours ningar”. Bakom rörelsen finns också kapi
sommarfest i Blekinge i augusti. På denna fest tal, Patrik Brinkmann är numera kopplad till
nätverket. Brinkmann är huvudägare till det
ska flera internationella gäster ha deltagit.
börsnoterade gruvutvecklingsföretaget Wi
king Minerals. Styrelseordförande för företa
Samtidigt som de övriga organisationernas
aktivism minskat har det skett en utveckling get är Daniel Friberg som driver Arktos för
inom den så kallade identitära miljön. Un lag och grundade bloggportalen motpol.nu.
der året genomfördes den årliga konferensen

Anna-Sofia Quensel

David Lagerlöf/Expo

Övriga gruppers aktiviteter 2008–2013

övriga grupper

Uppmärksammad
aktivistgrupp

Nordisk ungdom är namnet till trots ingen
ungdomsorganisation. Den har genom åren
uppmärksammats för diverse spektakulära
och kontroversiella aktioner, 2013 var inget
undantag. Totalt rapporterade organisatio
nen om 30 aktioner (under 2012 var mot
svarande siffra 41). 20 av aktionerna under
2013 skedde i Stockholmområdet.
Den aktion som gav Nordisk ungdom mest
publicitet under 2013 var deras svar på tårt
ningen av Jimmie Åkesson (SD). Den kvinna
som i november angrep Åkesson attackerades
själv några dagar senare
med en tårta. Händel
sen filmades och la
des ut på Youtube.
aktiviteter
I organisationens
2013: NU
butik, som lanse
Propagandaspridning: 19
rades 2013, säljs
Manifestation: 9
t-shirtar med tex
Föredrag: 1 Social
ten: ”Öga för öga,
aktivitet: 1
tårta för tårta”.
Ett annat exempel
är när organisationen i
anslutning till oroligheterna
i Husby, av organisationen kallade ”invand
rarupploppen”, gick ut för att ”patrullera” i
närområdet.
Organisationen deltog under året i möten
som samlade europeiska högerextremister.
Organisationen medverkade i september på
den så kallade Boreal-festivalen i Italien och
på ett möte i Polen i november där de även
deltog i en högerextrem marsch i Warszawa.
Partiet presenterade under 2013 en revi
derad idégrund som säger sig syfta till att
bygga en skandinavisk rörelse. I förkla
ringen står det bland annat: ”Vem som är
skandinav har inte med medborgarskap att
göra utan det handlar istället om en iden
titet sprungen ur ett gemensamt förflutet”.
På nätforum har det diskuterats huruvida
Nordisk ungdom i och med detta kommit
att närma sig de så kallade identitära-idé
erna. Organisationens talesperson medger
också att det finns sådana inslag, men häv
dar samtidigt att man står närmare en ”all
män europeisk högertradition”.

Anders Dalsbro

Fakta

Nordisk ungdom
•N
 ordisk ungdom är en utomparlamentarisk

aktivistgrupp som bildades 2010 av personer
med bakgrund i ND:s ungdomsförbund.
• P atrik Forsén är organisationens talesman.
•O
 rganisationen söker uppmärksamhet
genom kontroversiella aktioner.

# 1/2014 EXPO 41

intolerans 2013 – expo årsrapport

Counterjihadrörelsen
– liten men högljudd
Trots få aktivister får ändå den
antimuslimska propagandan starkt
genomslag, framför allt på nätet.
Den internationella counterjihadrörelsen eta
blerades i Sverige under 2011. Rörelsen är en
del av den antimuslimska miljön och hävdar
att islam är en totalitär politisk ideologi som
omhuldar konspirationsteorin om att euro
peiska länder ingått ett avtal med arablän
derna i syfte att förslava Europa, den så kal�
lade Eurabia-teorin. Rörelsen varnar för en
muslimsk ”demografisk bomb” och stödjer Is
rael. Counterjihadrörelsen är endast en liten
del av den svenska antimuslimska miljön, men
har ett par aktiva organisationer som sprider
counterjihadteorierna.
Swedish Defence League, SDL, som grunda
des 2011 är ett löst sammansatt nätverk kopp
lat till English Defence League. SDL:s face
booksida har drygt 10 000 ”likes” men de
demonstrationer som organisationen genom
förde i Malmö och Göteborg under 2013 sam
lade inte mer än en handfull personer. Anta
let motdemonstranter var däremot betydligt
större, i Malmö närmare 1 000 och i Göteborg
cirka 500. De mest aktiva i SDL är talesper
sonen Kamil Ryba och vice ordföranden Va
sili Richardsson. Vasili Richardsson, som var
ansvarig för demonstrationen i Malmö, har
kopplingar till Tryckfrihetssällskapet som han
var med om att starta.
I samband med att Lars Vilks under 2013
hade två utställningar i Malmö respektive
Stockholm gick SDL ut och uppmanade sina
medlemmar och sympatisörer att delta på ver
nissagen i syfte att skydda Vilks. I Malmö
deltog åtminstone Kamil Ryba och Vasili Ric
hardson med en banderoll med texten ”Vi för
dömer dödsdomen mot Lars Vilks och bejakar
yttrandefriheten”. Kamil Ryba deltog även i
en demonstration i Polen anordnad av Polish

Fakta

SDL

•S
 wedish Defence League grundades

2011 och är systerorganisation till English
Defence League.
•K
 amil Ryba är talesperson för SDL sedan
mitten på 2012 då han ersatte Isak
Nygren, tidigare sverigedemokratisk
kommunpolitiker i Katrineholm.
• SDL
 Arrangerade två demonstrationer 2013
• SDL
 s vice ordförande Vasili Richardson var
med och bildade Tryckfrihetssällskapet 2012.
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Defence League. När han skulle lämna Polen
blev han kvarhållen av polis på grund av sina
antimuslimska uttalanden i samband med de
monstrationen.
I december, dagen efter att Expressen och
Researchgruppen avslöjade identiteten på ett
antal anonyma nätkommentatorer på främst
Axpixlat, hotade Kamil Ryba Göteborgstid
ningens redaktion. Han åtalades senare för
bland annat olaga hot. Dom har i skrivande
stund inte fallit.
Tidningen Dispatch International ges ut av
Ingrid Carlqvist och Lars Hedegaard.
Tidningen kom till en början ut i tryckt
form, men trots att ett provnummer i slutet av
2012 skickades ut till Sverigedemokraternas
medlemmar i syfte att skaffa fler prenumeran
ter, upphörde den tryckta versionen i augusti
2013. Tidningen lyckades inte få tillräckligt
många prenumeranter. Dispatch International
finns nu som prenumererad nättidning med
ett antal fria artiklar för ickeprenumeranter. I
tidningen publiceras framför allt artiklar om
islam och ”massinvandringen” av muslimer.
Bland artikelförfattarna kan nämnas Fjord
man, en av Anders Behring Breiviks förebilder
och Daniel Friberg från Identitära nätverket.
Under oktober 2013 publicerade Ingrid Car
lqvist två avsnitt av Norse News på Youtube,
ett några minuter långt nyhetsprogram.
Ingrid Carlqvist och Lars Hedegaard ställde
i maj 2013 upp i en intervju i Republic Broad
casting Network i Chigaco. Radiokanalen har
nära band med det amerikanska nazistpartiet
American Freedom Party.
Ingrid Carlqvist har också medverkat, vid
två tillfällen under hösten 2013, i Radio Läns
man, som publiceras av den rasistiska nätsaj
ten exponerat.info. Även Roger Sahlström
som arbetar med tidningen har intervjuats i
Radio Länsman.
Tryckfrihetssällskapet är en systerorganisa
tion till det danska Tryckfrihetssällskapet och
organisationen International Free Press. Det
danska sällskapet bildades 2004 av Lars He
degaard och 2012 bildade Ingrid Carlqvist det
svenska. På sin hemsida skriver föreningen att
islam utgör det största hotet mot yttrande
friheten. Tryckfrihetssällskapet planerade ett
möte i slutet av september med dåvarande le
darna för English Defence League – Tommy
Robinson och Kevin Carroll. Mötet fick stäl
las in då ingen ville hyra ut en lokal till dem
vare sig i Danmark eller Malmö. Dessutom
beslagtog brittiska polisen Tommy Robinsons
pass för att förhindra att han lämnade Storbri
tannien. I oktober meddelade Tommy Robin
son och Kevin Carroll att de lämnade EDL.

Talesperson. Kamil Ryba (t.h.) från Swedish Defence 			

Ingrid Carlqvist och Lars Hedegaard deltog
under 2012 i den årliga counterjihadkonfe
rensen i Bryssel. De deltog även vid ett möte i
New York där Lars Vilks talade. Men de inter
nationella kontakterna tycks ha avtagit. Hen
rik Ræder Clausen, som skriver i Dispatch
International deltog dock vid det årets coun
terjihadmöte som hölls i Warszawa, men re
presenterade inte Dispatch International.
Men även om counterjihadrörelsen endast
består av ett fåtal personer i Sverige och inte
har många aktiviteter har den antimuslimska
propagandan de sprider fått fotfäste.
sprids främst
på sajter som Avpixlat och Exponerat. Mellan
Avpixlat och Sverigedemokraterna finns flera
kopplingar. Donationer till Avpixlat har fram
till hösten 2013 betalats in till ett bankkonto
tillhörande riksdagsmannen Kent Ekeroth.
Flera av krönikörerna på Avpixlat presenterar
sig som medlemmar i partiet.
Även andra personer inom Sverigedemokra
terna sprider antimuslimsk propaganda, bland

Det antimuslimsk a budsk apet

EXPO

Demonstrerade för
regeringens avgång
juni höll 
Folkrörelsen Värm
landsgruppen 14/7 en demonstration i cen
trala Stockholm där den ställde krav på re
geringens omedelbara avgång. Arrangö
rerna hade hoppats på ett tusental deltagare,
men samlade endast ett trettiotal. En av de
drivande bakom Värmlandsgruppen är Vic
toria Wärmler, före detta sverigedemokrat
och kommunpolitiker i Grums. Organisa
tionen säger sig vara partipolitiskt neutral.

I mitten av

"Arrangörerna hade hoppats
på ett tusental deltagare, men
samlade endast ett trettiotal."
Vid demonstrationen deltog bland annat
företrädare för Nationaldemokraterna och
för Swedish Defence League. Alla som ville
fick hålla tal: ”Stöder nazister vår sak är de
välkomna”, sade Wärmler till Expo Idag. I
mitten på september demonstrerade grup
pen återigen i Stockholm och samlade då
cirka tjugo deltagare. Även vid denna de
monstration deltog Nationaldemokraterna.
Värmlandsgruppen uppger på sin hemsida
att det även finns lokalgrupper i Gävleborg,
Stockholm, Göteborg och Norrland.

League deltar i ett counterjihadmöte på Norra Bantorget i Stockholm 2012.

andra riksdagsmannen Thoralf Alfsson på sin
blogg. Expressen och Researchgruppen avslö
jade i december att åtminstone fem sverigede
mokrater skrivit hatiska nätkommentarer under
anonymitet på olika sajter. En av dessa var Ma
rie Stensby som precis valts in som suppleant i
Sverigedemokraternas partistyrelse. Hon kal�
lade bland annat muslimska invandrade för ”de
invaderande styrkorna”. Efter avslöjandet valde
hon att lämna alla sina partiuppdrag.
mest konspira
toriska innehåll får utrymme i SD. Sverigede
mokraten Bertil Malmberg som är kommun
politiker i Trosa och utbildar partiets lokalför
eningar i islam var en annan av de anonyma
nätkommentatorerna. Bertil Malmberg häv
dar att ”muslimsk invandring är del av ett
smygande Jihad” och stödjer konspirations
teorin om Eurabia. Han har även föreläst
tillsammans med krönikören Mrutyuanjai
Mishra från nätsajten Avpixlat.
I kölvattnet till den antimuslimska propa
gandan har det också skett en ökning av an
Även counter jihadrörelsens

talet islamofobiska hatbrott enligt statistik
från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. I den se
naste hatbrottstatistiken för 2012 redovisades
en tioprocentig ökning, från 278 till 306 an
mälda brott.

Anna-Sofia Quensel
Fakta

Tryckfrihetssällskapet
• L ars Hedegaard bildade det danska
Tryckfrihetssällskapet 2004.

•2
 012 lanserades det svenska Tryckfrihets
sällskapet på ett möte i Malmö.

• Ingrid Carlqvist och Lars Hedegaard deltog
på counterjihadkonferensen i Bryssel 2012
och presenterade där planen på tidningen
Dispatch International.
• F örsta numret av Dispatch International
utkom januari 2013.
• I augusti 2013 upphörde den tryckta ut-
gåvan på grund av brist på prenumeranter.

I samband med ”Husbykravallerna” i Stock
holm i maj månad bildades flera Medborgar
garden som var löst sammansatta av perso
ner från olika organisationer. Nazister från
Svenskarnas parti, Svenska motståndsrörel
sen och Nordisk ungdom samt fotbollshuli
ganer från framförallt Hammarby organise
rade olika aktioner i Stockholm. Gemensamt
för grupperna var att de menade att deras
roll var att skydda ”oskyldiga” och ”hjälpa”
polisen. Den största gruppens aktioner orga
niserades genom en hemlig grupp på Face
book som kallade sig just Medborgargardet.
Gruppen hade över 800 medlemmar. En av
dem som deltog i Medborgargardet på Face
book och som även deltog i aktionerna var
nazisten och kommunpolitikern för Svensk
arnas parti i Nykvarn, Daniel Spansk.
Veckotidningen Nya tider som startades un
der slutet av 2012 av Nationell Idags gamla
redaktion fick presstöd på 1,7 miljoner kro
nor för 2013. Tidningen fick även retroak
tivt presstöd för de sista månaderna under
2012. Nya tiders chefredaktör är Vávra Suk
som tidigare var chefredaktör för Nationell
Idag. Även Nationell Idag fick presstöd på
närmare 1,7 miljoner kronor för 2013.
Det finns ett antal oberoende aktörer som
saknar officiell koppling till organisationer
och partier som sprider hat på sina sajter.
Det rör sig om allt från nazistiska sidor som
nationell.nu till mer sverigedemokratiskt
välvilligt inställda som friatider.se.

Anna-Sofia Quensel
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Partisekreterare. Björn Söder talar under partiets Landsdagar i Västerås, november 2013.

SD kämpar med självbilden
Sverigedemokraterna vill inte framstå
som ett enfrågeparti, men invandringen
är fortfarande dess huvudfråga.

För högerextrema grupper i den politiska mar
ginalen är den stora utmaningen att nå ut med
sitt budskap, att över huvud taget synas. Ban
deroller med hemsidesadresser hängs upp vid
motorvägsviadukter, klistermärken lappas på
lyktstolpar. En gång i tiden slet Sverigedemo
kraterna med samma problem. Nu är situatio
nen en annan. Nu handlar det inte om att få sy
nas, utan vilken bild av partiet som förmedlas.
2013 var året då Sverigedemokraterna gjorde
ett seriöst försök att framstå som mer än ett
enfrågeparti. En genomgång av officiella ut
spel visar en tydlig svängning jämfört med
året innan. Vi har läst och lyssnat på Jim
mie Åkessons traditionella sommartal, talet i
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Almedalen, hans tal på de två senaste landsda
garna och hans anföranden i riksdagens par
tiledardebatter. Det är tillfällen då partiled
ningen ostörda kan profilera partiet. Trenden
är tydlig. Invandringen tog under 2013 betyd
ligt mindre plats i retoriken. Självklart fanns
den där. Och vid enskilda fall tog den nästan
all plats. Vid riksdagens partiledardebatt i juni
2013 ägnade Åkesson all sin tid åt att tala om
kravallerna i Husby och invandringen. Men
det är ett undantag. Generellt fick invand
ringen under året stå tillbaka för försöken att
stärka profilen som det tuffaste partiet när det
gäller lag och ordning. Under Almedalen lan
serade Åkesson ett Sverigedemokraterna med
hjärta för hårt slitande kvinnor i vården. Par
tiet har också tagit rollen som det svenska för
svarets bästa vänner och inte minst försökt
visa väljarna att det faktiskt har en arbets
marknadspolitik.

Röstfiske? Självklart handlar det om det,
som för alla partier. Samtidigt går det i linje
med partiledningens försök att bredda partiet.
På 2013 års landsdagar antogs flera nya inrikt
ningsprogram. Och partiledningen har fortsatt
att tala om Sverigedemokraterna som ett soci
alkonservativt alternativ som är både höger och
vänster. Det är förstås en bekväm position som
ger möjlighet att vända kappan efter vinden.
Men bortom retoriken finns ett annat SD.
Invandringen är fortfarande huvudfrågan. El
ler som Åkesson trots allt konstaterade i riks
dagens partiledardebatt i juni 2013. ”En stor
del av de problem vi har att hantera hänger
ihop med den förda splittringspolitiken och
den ansvarslösa invandringspolitiken.”
Och när det väl kan utnyttja sin vågmäs
tarroll så röstar partiet nästan uteslutande
med Alliansen. Partiet svävar inte över de två
blocken som det vill ge intryck av. En samman
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Så har SD utnyttjat vågmästarrollen
Så röstade Sverigedemokraterna i riksdagen
i samtliga fall där de haft chans att agera
vågmästare mellan 2010–2013.

eget alt.
6,8%
oppositionen
7,6%

regeringen
85,6%

källa: Riksdagens utredningstjänst

"Vid riksdagens partiledardebatt
i juni 2013 ägnade Åkesson all
sin tid åt att tala om kravallerna
i Husby och invandringen."
ställning från Riksdagens utredningstjänst vi
sar att partiet, när de två blocken stått enade
bakom varsitt förslag, i 85,6 procent av fallen
röstat med alliansen mellan åren 2010–2013.
kämpat med att för
ändra bilden av SD som ett enfrågeparti har
uteslutningarna fortsatt. Under 2013 tvinga
des ett tjugotal medlemmar lämna partiet ef
ter att på olika sätt brutit mot partiets så kal�
lade nolltolerans. Det mest uppmärksammade
fallet var uteslutningen av Patrik Ehn, grupp
ledare för partiet i Göteborg.
Åkesson har under året lyckats etablera par
tiet på en nivå runt tio procent i opinionsmät
ningarna. Men uteslutningarna av obekväma
kritiker, toppstyrningen och inte minst parti
ets försök att bli av med enfrågepartistämpeln

Samtidigt som partiet

ses av interna kritiker som en principlös anpass
ning till det förhärskande politiska korrekta
samhällsklimatet. Och partiledningen har un
der året gjort vad man kunnat för att tysta kri
tiken. Under landsdagarna misslyckades partiet
med att ta kontroll över ungdomsförbundet där
ordföranden Gustav Kasselstrand samlar sina
trupper för en framtida utmaning om makten
i partiet. Samtidigt har partiideologen Mat
tias Karlsson dragit en lans mot den identitära
rörelsen som i skuggorna bakom Kasselstrand
hoppas på att kunna vrida tillbaka SD till ett
uttalat etnonationalistiskt alternativ. Till och
med Avpixlat har blivit en belastning för par
tiet. Nyhetsbloggen kan inte kontrolleras och
under året lanserade partiet sin egen tidning
SD-kuriren på nätet.
Kanske kan det nu
i efterhand betraktas så, som ett år av förbere
delser. En tid att försöka skissa på bilden av det
där oantastliga och oåtkomliga partiet som svä
var fritt över blockgränserna och som har något
för nästan alla. I den bilden finns det inte plats

2013 var året innan valet.

för hårdfakta om partiets faktiska ställningsta
gande i sakpolitiken, inga bångstyriga och vul
gära lokala företrädare eller intern kritik. Det
finns som i all pr inte plats för hela bilden.

Daniel Poohl
fakta

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010
med 5,7 procent av rösterna och fick 20 man
dat. I landstingsvalet fick de i genomsnitt något
färre andel röster, 4,58 procent och i kommun
valet i genomsnitt 4,91 procent. Spridningen
bland kommunerna är dock stor, lägst andel
fick de i Malå med 0,42 procent och högst i
Bjuv med 19,25 procent. I kommunerna har
SD funnits representerade sedan 1991 då de
fick två mandat i två kommuner. I landstings
fullmäktige kom de in för första gången 2006
med 16 mandat. 2010 fick de 612 mandat i
246 kommuner och 68 mandat i 15 landsting.
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