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Förord
Daniel Poohl
vd, stiftelsen Expo

Det är nu fjärde året i rad vi publicerar den här årsrapporten. Trenden sedan
första sammanställningen av aktiviteter 2008 är tydlig. Den rasideologiska
miljön tycks tappa fart. Det finns många förklaringar till den nedgången i aktiviteter som vi har kunnat registrera. I rapporten går vi djupare in på det. Men
utvecklingen visar också en större förändring.
Under det senaste decenniet har den organiserade intoleransens politiska
landskap förändrats. Den rasideologiska miljön spelade fram till 1990-talet
slut en viktig roll i denna komplexa väv av hatgrupper. Med musiken som sitt
främsta vapen lyckades man erbjuda en lättillgänglig identitet och en politisk
tillhörighet.
Idag ser det annorlunda ut. Internet erbjuder andra vägar in i intoleransens
ideologiska universum. Man kan blogga själva, skriva kommentarer på sajter
som inte direkt delar den rasideologiska miljöns grundprinciper. Dessutom har
den antimuslimska miljön byggt nya infrastrukturer utanför den rasideologiska
miljöns sfär. Slutligen har Sverigedemokraternas riksdagsinträde helt och hållet förändrat villkoren för nazister och fascister som hoppas på nya sympatisörer. Den rasideologiska miljön är idag inte bara motståndare till demokratin
och det mångkulturella samhället. De måste dessutom övertyga människor om
att Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund är fel ute.
Det finns helt enkelt fler hinder på vägen mot den rasideologiska miljön. Och
rörelsen har misslyckats att förnya sig.
Man kan fråga sig vad det finns för poäng att kontinuerligt räkna aktiviteter
hos en miljö i stagnation? För det första hade vi haft svårt att kunna verifiera
minskat antal aktiviteter om vi inte hade räknat dem. Att följa den rasideologiska miljön är viktigt, oavsett om den minskar i styrka eller inte.
Det är fortfarande den del av den organiserade intoleransen som utgör störst
fara mot enskilda individer. Rörelsen präglas fortfarande av en våldsromantik
och en tro på en den starkes rätt över den svage. Det är i skrivande stund bara
några veckor sedan en ung vänsterpartistisk politiker blev attackerad av aktivister i Svenska Motståndsrörelsen under ett antirasistiskt möte i Ludvika.
Den här rapportens resultat är därför en värdemätare på den del av den organiserade intoleransen som har dokumenterat störst kapacitet att radikalisera
människor.
Stiftelsen Expo har sedan 1995 granskat och bevakat den organiserade intoleransen. Vår idé är att sprida kunskap. För att kunna motverka de intoleranta
gruppernas inflytande i samhället, vare sig det gäller i skolan, lokalsamhället
eller i parlamenten så behöver man veta hur grupperna fungerar, vad de vill,
och hur de arbetar.
Expo researchs arbete handlar om att följa en politisk utveckling och göra
den begriplig. Vi bevakar demonstrationer, följer bloggar och hemsidor och
tar tacksamt emot alla de tips vi får. Vi samlar informationen i vårt unika arkiv
och gör den tillgänglig för allmänheten.
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Vi ser nu en rasideologisk rörelse som tappar mark. Men det finns inget som
tyder på att rasismen och intoleransen minskar i samhället. Det tycks bara vara
så att den rasideologiska miljön i allt större grad har tappat förmågan att suga
upp de människor som vill organisera sig emot invandring och mångkultur.
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Sammanfattning
Året som gått
Den nedåtgående trend som tidigare årsrapporter kunnat visa har fortsatt och
blivit än mer tydlig under 2011. Det vi nu ser är en rörelse som tappat fart och
har svårt att upprätthålla samma aktivitetsnivå som tidigare år. Det är inte
längre en tillfällig nedgång utan en reell aktivitetsminskning.
Minskningen beror på flera faktorer. En starkt bidragande faktor är tidigare
års försök att lansera större organisationsbyggen. Under 2008 hade dåvarande
Nordiska Förbundet tolv lokala aktivistgrupper runt om i landet. Nordiska
Förbundet fick dock konkurrens av nättidningen Info14 som offentliggjorde
sitt nätverk Fria Nationalister. Bakom respektive nätverksbygge fanns veteraner inom rörelsen, personer med ett mångårigt engagemang som sträcker sig
tillbaka till 1990-talet. Men Nordiska Förbundet fick snabbt problem och idag
kvarstår endast ett fåtal, men ambitiösa projekt på internet.
Info-14 och Fria Nationalister blev lite mer långlivade men 2010 började
nätverket rasa samman och under 2011 har raset blivit extra tydligt.
Nordiska Förbundets och Fria Nationalisters kollaps har bidragit till den
nedåtgående trend vi kunnat se från 2008 fram till 2011. För att summera: Expos årsrapport 2008 noterade totalt 1947 aktiviteter, 2009 hade motsvarande
siffra sjunkit till 1507 och 2010 var minskningen visserligen försumbar men
aktiviterna sjönk till 1469. Året var ett valår där rörelsens största gruppering Svenskarnas Parti - gjorde en extra satsning och fick ett kommunalt mandat i
Grästorps kommun.
I rapporten har vi till viss del gjort om kategoriseringen av aktiviteter och
kommer att röra oss med två siffror, en där vi räknat aktiviteter enligt tidigare
årsrapporters sätt att räkna, och en där vi modifierat och lagt till kategorier.
Enligt den modell som använts i tidigare årsrapporter så bekräftas den nedåtgående trenden 2011 med 1 274 aktiviteter. Detta trots att nya grupperingar är
på frammarsch och att andra befintliga organisationer sugit upp aktivister från
främst Fria Nationalister.
Ett exempel som bekräftar bilden är demonstrationen Stoppa Svensk
fientligheten som hölls 10 december i Stockholm. Demonstrationen är
fortsättning på Salemmanifestationen som hållits sedan år 2000 till minne av
den mördade Daniel Wretström. Samma år som mordet samlade manifestationen 1 000 personer och 2003 det dubbla. Sedan dess har siffran dalat till
500 deltagare år 2009 och 750 på tioårsdagen 2010.
Stoppa Svenskfientligheten var ett försök att återuppliva Salemmanifestationen, men mitt i centrala Stockholm. Det skulle ge rörelsen den exponering
och det uppsving som den behöver. Precis som vid Salemmanifestationerna
anordnades bussresor för aktivister runt om i landet.1 Men Stoppa Svenskfientligheten kan inte klassas som något annat än ett misslyckande för miljön. Trots
att samtliga större grupper av vikt stod bakom arrangemanget, lyckades man
endast samla ca 550 deltagare.2
Förutom de senaste årens organisatoriska problem finns självklart andra
1 Nationell.nu: http://www.nationell.nu/2011/11/09/bussresor-fran-hela-sverige-sa-har-reser-du-till-stoppa-svenskfientligheten/ (besökt 2012-01-13).
2 Expo.se: http://expo.se/2011/oroligt-vid-hogerextrem-demonstration_4582.html (120117).
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förklaringar till miljöns nedgång. Under 1990-talet var rörelsen snabb på att ta
till sig ny teknik, först cd-skivan och sedan internet. Musiken blev en sammanhållande faktor och kunde samla över 700 personer för att lyssna på band som
Vit Aggression, Svastika och Brutal Attack. Nu ser vi en rörelse som stagnerat.
De följer visserligen med i utvecklingen, inte minst i sociala medier. Samtidigt
tycks de inte förstå hur man använder sociala medier för att bilda opinion.
Som exempel har genomslaget på Facebook varit blygsamt där endast Nationaldemokraterna hade över 1000 “gilla-markeringar” under 2011.
Samtidigt finns några enstaka mer framgångsrika satsningar på sociala
medier, till exempel Svenska Motståndsrörelsens användning av You Tube där
organisationens aktiviteter visas. Deras utlagda filmer har visats över en halv
miljon gånger och antalet visningar ökar stadigt. Men i övrigt består organisationens verksamhet av traditionella arbetsmetoder som ständiga flygblads
utdelningar och torgmöten, verksamheter som är ett krav för att räknas som
fullvärdig medlem. Svenska Motståndsrörelsen, liksom andra grupper, upplevs
sannolikt av många som något gammalmodigt, särskilt bland unga.
En annan trend är att föredragen, studiecirklarna och den interna fortbildningen ökar. Denna form av aktivitet har ökat konsekvent år för år sedan 2008. Parallellt finns bokförlag som Arktos, bloggportalen Motpol med
ett delvis ideologiskt fokus och det påkostade seminariet Identitär idé där
föreläsare från flera länder deltar. Dessutom Nordengruppen – en tankesmedja
som är ny för året. Dessa olika forum utgör viktiga delar i den rasideologiska
miljöns ideologiproduktion.
Ironiskt nog kan en allt mer ideologisk miljö verka hämmande för nyrekryteringen. Försök till ideologiskt och intellektuellt nytänk resulterar ofta i
dunkla resonemang och nyformuleringar av samma gamla tankegods som
alltid präglat den rasideologiska miljön. I andra fall blir resultatet kryptiska
texter, som för den oinvigde är svåra att ta sig igenom. En smula tragikomiskt
blir det när en grupp som Nordiska Nationalsocialister kombinerar en ”gemytlig julmiddag” med ett ”politiskt och historiskt föredrag om judendomen”.
För unga aktivister skulle sannolikt 1990-talets vit makt-konserter vara långt
mer attraktiva än den nuvarande miljöns försök att intellektualisera rasistiska
och antijudiska konspirationsteorier.
Den ökande interna skolningen skulle kunna tolkas som att miljön blivit allt
mer inåtvänd i tider av stagnation. Men parallellt med fler föredrag så har det
skett en liten ökning av antalet offentliga manifestationer på gator och torg
mellan 2008 och 2009, samt en större ökning under valåret 2010. Under 2011
återgick antalet manifestationer till ungefär samma nivå som 2009. Föredragen och den interna fortbildningen fyller även funktionen att ge aktivister
argument vid diskussioner på gator och torg.
En händelse som under året fick den rasideologiska miljön att reagera var
terrordåden i Norge. Dagen efter när det stod klart att det inte var ett islamistiskt terrordåd, utan snarare utfört av en person med antimuslimska åsikter,
kom reaktionerna. Inte minst gällande uppgifter om att Anders Behring Breivik skulle vara nationalist. Svenskarnas Parti hävdade till exempel att ”ingen
nationalist mördar sitt eget folk”.3 Svenska Motståndsrörelsen avfärdade
Breivik som en ”kristen högersionist” och menade att medierna medvetet ut3 Svenskarnas Parti: http://www.svenskarnasparti.se/2011/07/23/om-de-tragiska-handelserna-i-norge/
(besökt 120213).
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målade Breivik som en patriot tillhörande den rasideologiska miljön.4 Nationaldemokraterna menade att dådet utförts av en ensam galning tillika ”fanatisk
Israelanhängare, frimurare och antirasist”.5 Även Nordisk Ungdom ser Breivik
som frimurare samt ”pro-homosexuell och pro-israel”.6
Sammantaget ger reaktionerna intrycket av att miljön kände sig trängd när
terroristen visade sig vara en blond, blåögd norrman och blickarna riktades
mot dem. Svaren ovan var ett tydligt fördömande, trots att delar av miljön
tidvis haft våldsromantiska fantasier om liknande våldsdåd.

Miljöns kärna
Detta år har antalet aktiva grupper minskat marginellt från 29 år 2010 till 25.
Två av dem är Nationaldemokraterna och Svensk Opposition som har infogats efter att årsrapporten ändrat definitionen för vilka grupper som ska ingå
(se längre fram).
Miljöns centrala kärna under 2011 utgjordes av Svenskarnas Parti, Svenska
Motståndsrörelsen, Nordisk Ungdom och Nationaldemokraterna. Svenskarnas
Parti är miljöns största gruppering. Partiet hette tidigare Nationalsocialistisk
Front och därefter Folkfronten men har trots namnbyten i praktiken behållit
sin nationalsocialistiska ideologi, även om ordvalet förändrats. Svenska Motståndsrörelsen är en militant och uttalat nationalsocialistisk gruppering med
drag som man annars finner hos religiösa sekter. Både Svenskarnas Parti och
Svenska Motståndsrörelsen har funnits sedan 1990-talet och har ett erfaret
ledarskap.
Nordisk Ungdom grundades 2009. Organisationens metoder har till viss del
moderniserat miljön med annan verksamhet än traditionella flygbladsutdelningar. Vidare utgör även Nationaldemokraterna en viktig del av miljöns kärna.
Partiet grundades som en splittring ur Sverigedemokraterna 2001.
Parallellt finns Nordiska Nationalsocialister och Förbundet Nationell Ungdom som försöker bli större rikstäckande grupper. Båda bedriver kontinuerlig intern och utåtriktad verksamhet. Nordiska Nationalsocialister är lite
av nationalsocialismens ”traditionsbärare”. Organisationen har bland annat
kontakter med Vera Oredsson som tillsammans med sin make Assar Oredsson
drev Nordiska Rikspartiet som grundades 1956, och lades ner först 31 december 2009. Verksamheten inom Nordiska Nationalsocialister följer traditionella
mönster och består främst av flygbladsutdelningar, föredrag och studiebesök.
Förbundet Nationell Ungdom har haft verksamhet en längre tid men lanserades först offentligt i september 2011. Förbundet har som mål att rekrytera,
fostra och utbilda aktivister som sedan kan välja att gå vidare till andra organisationer. Exempel på deras verksamhet är kampsportsträning, överlevnadskurser, utdelningar av Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag samt
sjukvårds- och ledarskapsutbildningar. Gruppen har presenterat lite av substans när det gäller ideologi.
Om någon av dessa två klarar att växa ytterligare så kommer det framöver
4 Nationellt Motstånd: http://www.patriot.nu/utskrift.asp?artikelID=1753 (besökt 120213) samt Nationellt
Motstånd: http://www.patriot.nu/nu/kamp/visa_kamprapport.asp?krapportID=1864 (besökt 120213).
Svenska Motståndsrörelsen har även delat ut flygblad om medias ”lögner” om Anders Behring Brevik, se
till exempel: http://www.patriot.nu/nu/kamp/visa_kamprapport.asp?krapportID=1878 och http://www.
patriot.nu/nu/kamp/visa_kamprapport.asp?krapportID=1879.
5 Nationaldemokraterna: http://www.nd.se/artiklar/2011/7/den-ensamme-galningen-massmoerdare-ochsionist.aspx (besökt 120213).
6 Nordisk Ungdom: http://nordiskungdom.se/ondskan-visar-sitt-ansikte-i-oslo/ (besökt 120213).
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att få konsekvenser för miljön. Inte minst eftersom konkurrens i regel leder till
konflikter och tidvis rena våldsamheter. Samtidigt är konflikter något av ett
naturligt tillstånd inom rörelsen där det förs en ständig kamp om vilka personer och grupper som ska peka ut rörelsens riktning. Faktum är att miljön sedan
2008 har tagit sig ur en konfliktfylld period för att under 2009, fram till slutet
av 2011, haft en tid av relativt lugn. I slutet av 2011 uppstod våldsamheter mellan ledande personer inom Nationaldemokraterna och Förbundet Nationell
Ungdom, men utan ytterligare våldsamheter därefter.7
Potentiella konflikter kan uppstå mellan Nordiska Nationalsocialister och
Svenskarnas Parti om de förstnämnda skulle få fler medlemmar. Nordiska
Nationalsocialister skulle kunna suga upp de aktivister i Svenskarnas Parti, tidigare Nationalsocialistisk Front, som inte vill smyga med sina nationalsocialistiska åsikter. Dessutom finns sedan tidigare personkonflikter mellan ledande
personer inom partierna.
Om Förbundet Nationell Ungdom lyckas etablera sig om en större aktör
medför det eventuellt en radikalisering av rörelsen jämfört med idag. Gruppen
påminner om miljöns mest militanta organisation – Svenska Motståndsrörelsen. Även namnet Förbundet Nationell Ungdom påminner om Motståndsrörelsens tidigare ungdomsorganisation Nationell Ungdom. Bland grundarna
finns personer som är dömda för vålds- och vapenbrott.8

7 Expo.se: http://expo.se/2011/nationaldemokraternas-partiledare-misshandlad_4553.html (besökt 111205).
8 Expo.se: http://expo.se/2011/skattefinansierad-tidning-sponsrar-aktivistgrupp_4358.html (besökt
111205).
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Definition och ideologi
I årets rapport har vi valt att byta ut begreppet ”vit makt-rörelsen” mot den
”rasideologiska miljön”. En anledning är att vit makt-rörelsen som begrepp
inte längre återspeglar miljön, särskilt efter att etnopluralismen som ideologi
fått ett starkare fäste bland grupperna. Etnopluralismen talar inte i första hand
om vit överhöghet utan snarare om en separation av raser och folkslag ”för
allas bästa”, och där raserna uppges vara lika mycket värda. Begreppet saknar
därmed den herrefolksideologi som nationalsocialismen förespråkar. För flera
av grupperna handlar det, åtminstone teoretiskt, inte om ”vit makt”. I praktiken tenderar dock miljön att se ner på andra folkgrupper, gärna med hänvisning
till brottslighet. Förändringen innebär att till exempel Nationaldemokraterna,
ett parti med en uttalat etnopluralistisk grundsyn, inkluderats.
Den terminologi som miljön ofta själv använder för beskriva sig själva är den
”nationella rörelsen”. Begreppet ska inte sammanblandas med den nationalistiska rörelsen och Sverigedemokraterna. Visserligen är Sverigedemokraterna
sprunget ur den ”nationella rörelsen” men har sedan dess rört sig vidare och
har inte längre en lika tydlig koppling. Snarare så förefaller Sverigedemokraterna generellt vara föraktade av miljön, bland annat efter att viktiga personer
inom partiet tagit avstånd från antisemitism och visat stöd för Israel.
Det finns även skillnader i förhållningssättet till andra folk. Den ”nationella
rörelsen” vill i regel separera och skilja invandrare från svenskar för att skydda
den egna etniska gruppen. Då grupper inom den ”nationella rörelsen” talar
om kultur tenderar kulturen att beskrivas som något statiskt och omöjligt att
förändra. Kulturella skillnader leder till konflikter och verkar nästintill vara
biologiskt eller genetiskt betingat. Hos Sverigedemokraterna finns liknande
drag men med väsentliga skillnader. Sverigedemokraterna har visserligen
en syn på kultur som något statiskt. Men samtidigt finns föreställningen att
invandrade personer faktiskt kan bli svenskar. Detta sker genom assimilering
varpå personen kan uppgå i den svenska folkgemenskapen. Sedan finns förstås
tidvis ett glapp mellan den officiella politiken och åsikter bland sverigedemokratiska gräsrötter i synen på invandrare.
Sverigedemokraterna platsar snarare i den antimuslimska miljön där även
den s.k. counterjihad-rörelsen ingår. Den senare blev uppmärksammad efter
terrordåden i Norge sommaren 2011. Gränsen mellan den ”nationella rörelsen” och den antimuslimska miljön är inte alltid glasklar. Båda sprider liknande
konspirationsteorier där det uppges pågå en ockupation av Europa från en
främmande makt, där politiker och makthavare står vid sidan och ser på,
alternativt medverkar till ockupationen. Samtidigt vurmar den antimuslimska
miljön ofta för Israel vilket utåt sett utgör en ideologisk vattendelare mellan
dem båda. Den ”nationella rörelsens” konspirationsteorier handlar i regel ytterst om judar. Men på en mer praktisk gatunivå är sannolikt gränserna långt
mer luddiga.
Att vara ”nationell”, vilket är ett vanligt använt begrepp inom rörelsen,
innebär ett antal vagt formulerade politiska ställningstaganden. Dessa kan
illustreras med en diskussion på forumet Nordisk.nu från 2007 där många
”nationella” samlas. En diskussionsdeltagare menar att det som enar den ”nationella rörelsen” är idén om att skapa en ”ny stat i landet, ett fritt och etniskt
homogent land där folk lever i välstånd och trygghet”. Enligt samma deltagare
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sätter den som är ”nationell” folk och nation före andra ideal, vilket gör att
man samtidigt inte kan stödja mångkultur. Samma deltagare menar att han/
hon kan tänka sig leva i ett vitt homogent land styrt av Nationaldemokraterna
som förespråkar demokrati, men ännu hellre ett land styrt av Nationalsocialistisk Front. Frågan om demokrati och medinflytande verkar vara tämligen oviktig. Det viktiga är snarare ”folkets väl”.9 Någon koppling mellan demokrati och
ett folks upplevda välstånd verkar inte göras.
En annan deltagare i samma diskussionstråd menar likt föregående att det
intressanta inte är ideologi eller styrelseskick - det är något som löser sig med
tiden. Det viktiga är strävan efter etnisk homogenitet. Samma deltagare sätter upp tre kategorier som han/hon anser utgör en ”nationell” person: vill ha
ett etniskt homogent Sverige, förstår ”rasfrågan” samt förstår ”judefrågan”.10
Detta är förstås två röster bland många och en diskussion som har några år på
nacken. Deras beskrivning stämmer dock bra överens med de grundläggande
idéer som uttrycks av ”nationella” i samband med tal, på webbplatser, i propaganda m.m.
Vi väljer dock att inte använda ”nationella rörelsen” i rapporten, utan kallar
det hellre den rasideologiska miljön. Dels för att det snarare handlar om en
miljön än en rörelse. Vidare för att den ”nationella rörelsen” riskerar att skapa
förvirring angående vilka som slags grupper som ingår. Följande definition
används:
– Inom miljön finns föreställningen om en konspiration som verkar för att
blanda upp svenskarna som folk med andra folkslag/raser, alternativt att
svenskarna som folk håller på att bytas ut mot andra folkslag.
– Målet för miljön är att separera folkslagen/raserna. Sker inte detta hotar en
katastrof.
– Det finns en portion antisemitism uttryckt genom handling, i propaganda
eller ideologi. Antingen uttalad eller förtäckt.
– Miljön upplever sig vara förtryckt eller befinner sig i ett lågintensivt krig, och
slår underifrån ur ett underdog-perspektiv.
– Synen på demokrati är ambivalent. En del menar att styrelseskicket är
närmast ointressant i dagsläget, andra att demokratin ska ersättas medan
vissa förespråkar ett större inslag av kommunal direktdemokrati. Ett visst
styrelseskick har endast ett värde om det bidrar till folkets/rasens överlevnad.
Ett exempel på ett sådant resonemang finns att söka hos Nationaldemokraterna:
Det tre viktigaste inslagen för ett samhälles utveckling är: Folket, kulturen och styrelseskicket. Ett styrelseskick är på många sätt en viktig faktor för ett samhälles utveckling och välgång, men med detta sagt finns ett viktigt tillägg: Det är den minst viktiga
av de tre nämnda. Folkets överlevnad och dess nedärvda egenskaper är på många
sätt att jämföra med humankapitalet i ett företag - det är fundamentet för statsbildningen. Statsbildningen har inget värde om den inte är till för att tillvarata sitt folks
intresse och skyddar dess fortlevnad (...) Det som händer i dagens Sverige är snart ett
helt irreversibelt förlopp som riskerar att avsluta vårt folks historia likt Nordamerikas
indianer.11
9 Nordisk.nu: http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=2816&page=1 (besökt 120126).
10 Nordisk.nu: http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=2816&page=3 (besökt 120126).
11 Nationaldemokraterna: http://www.nd.se/artiklar/2011/4/vi-tar-strid-foer-folkviljan.aspx (besökt
120126).
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Ytterligare något vi väger in är hur enskilda grupper identifierar sig med övriga
i den ”nationella rörelsen” samt interagerar med dem. Teoretiskt kan det
därmed finnas grupper som inte uppfyller ovanstående definition, men som
ändå är en naturlig del av den miljön. De kan därmed komma att inkluderas i
årsrapporten.
Miljön har även ett arv som går tillbaka till 1930-talets ”nationella rörelse”
i form av nationalsocialistiska och fascistiska grupper. Även om många inom
dagens miljö inte tillmäter Adolf Hitler eller den svenske fascistledaren Per
Engdahl lika stor betydelse som de under 1930- och 40-talet, eller ens läst
Mein Kampf, så finns i regel en medvetenhet om ett nationellt arv som knyter
an till den tidens grupper och idéer. Ett exempel är Nordisk Ungdom som
ser sig, och i mångt och mycket agerar, som en modern politisk organisation.
Samtidigt avslöjar sig möjligtvis grupperingen genom valet av namn. En grupp
med samma namn – Nordisk Ungdom - fanns ursprungligen under 1930-talet
och som först hette Nationalsocialistisk Arbetarungdom innan ett namnbyte.
Det är dock oklart om grundarna av nuvarande Nordisk Ungdom är medvetna
om den organisationen på 1930-talet.12

Ideologi
Inom miljön finns olika ideologier och idéströmningar. Vi har gjort en uppdelning i olika block: det etnopluralistiska, nationalsocialistiska, identitära, fria
radikala och slutligen det oberoende blocket. I praktiken kan det vara svårt att
skilja dem åt och nyanserna är ofta vaga. Som exempel finns grupper som är
öppet nationalsocialistiska. Men dessa har blivit färre sedan 1990-talet. En del
kallar sig kort och gott ”nationella” men hyser åsikter som är tydligt rasistiska.
En inflytelserik idéströmning är etnopluralismen.
En central förgrundsfigur till etnopluralismen är amerikanen Richard McCulloch. Han avvisar Hitlers och nationalsocialismens herrefolksideologi, där
raser värderas, och där det är rätt att förslava ”lägre stående” raser. Hos McCulloch måste den etniska mångfalden snarare skyddas mot rasblandning som
resulterar i ”utspädning, försvagning eller utplåning”. Han förespråkar därför
ett rasligt fördrag där raser ges okränkbara rättigheter, oavsett vilken ras det
gäller. Varje ras ska till exempel ha rätt till sitt eget territorium, ”åtskilt från
och slutet för andra raser”. Målet är alltså ett globalt system där folkgrupper
lever och utvecklas för sig.13
Här ser vi alltså skillnader mellan klassisk rasism och etnopluralism där den
förstnämnda har drag av överhöghet och hierarki medan den senare, etnopluralismen, talar om skillnad och mångfald. Det handlar alltså om ett rasistiskt
tänkande, men med en annan utgångspunkt. Tidvis rör sig etnopluralistiska
grupper med vad som påminner om vänsterretorik. Som exempel menar
Nordisk Ungdom att de accepterar icke etniska svenskar som medlemmar.
Åtminstone så länge de stödjer det övergripande målet - ”en värld av fria och
självständiga nationer fri från imperialism och förtryck”.14
Utifrån ett etnopluralistiskt synsätt är det även logiskt att förespråka religiösa friskolor för invandrargrupper som ett led i att minska blandningen
12 Lööw, Hélene (1990) Hakkorset och Wasakärven.
13 Rasmus Fleischer, Etnopluralism - om Nationaldemokraterna och framväxten av en ny rasism, Södertörns högskola (2003) samt McCulloch, R. (2000) Det rasliga fördraget, Bokförlaget Fahrenheit 451.
14 Nordisk Ungdoms svar på fråga på Facebook (2012-02-13), se http://www.facebook.com/nordicyouth.
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av folkgrupper. Ett exempel är en motion i Södertälje kommun som lagts av
Nationaldemokraterna:
Nationaldemokraterna vill uppmuntra svenska/finska och assyriska/syrianska skolor
så att Södertäljes två stora befolkningsgrupper inte förlorar ytterligare av sin identitet
och kultur. Det har gång på gång visat sig att identitetslöshet skapar osäkra människor
med bristande självkänsla (...) Att bli allmänt mångkulturell ersätter aldrig en verklig
etnisk tillhörighet och identitet. Problemen med identitetslöshet och rotlöshet stannar
inte i skolan utan sprider sig ut i samhället med en ökad brottslighet som resultat (...)
Genom dessa åtgärder bromsas identitetslösheten och viljan att återvända till det egna
landet ökar. Längtan till det egna landet består så länge gruppen behåller sin kultur
och samhörighet.15
Etnopluralismen är självklart enklare att förespråka än klassiskt rasistiska eller
nationalsocialistiska idéer. Separationen av raser är ju tänkt att ske för allas
bästa, oavsett ras. Men faktum kvarstår att en sådan process skulle kräva gigantiska tvångsförflyttningar av människor och nya gränsdragningar. Att rita om
kartor efter upplevda etniska gränser är något som sällan låtit sig göras utan
föregående krig. Frågan är dessutom vad som händer med de som inte vill eller
kan flytta till “sitt” nya land. Dessutom förekommer nedsättande och rasistiska
kommentarer om olika folkgrupper bland de etnopluralistiska grupperna.
Etnopluralismens idéer skär genom hela rörelsen där till och med Svenska
Motståndsrörelsen som är öppna nationalsocialister hyser åsikter som möjligen kan betecknas som etnopluralistiska:
Vi nationalsocialister respekterar alla rasers rätt att leva och deras rätt till frihet och
deras rätt till ett eget territorium där de kan utvecklas utan inblandning från andra.
Vi vill ha en värld med mångfald, men detta kan endast ske om man skapar balans
och respekterar alla folk och rasers rätt till frihet och integritet. Norden är de nordiska
folkens territorium och ska så förbli.16
Svenska Motståndsrörelsen menar även att de ”främlingar” som bor i Sverige,
när motståndsrörelsen tagit makten, ska behandlas humant under tiden de
löser ”rasproblemet” - åtminstone de som inte uppvisat fientlighet mot Nordens folk.17
En annan ideologisk ståndpunkt förs fram via den identitära rörelsen. De
främsta förespråkarna var Nordiska Förbundet som upphört att existera som
medlemsorganisation, men som driver kampen vidare via nätet och genom
mer påkostade föreläsningssatsningar. Under sin verksamma tid publicerade
Nordiska Förbundet ett identitärt manifest.18 Enligt manifestet vill de som
identitärer skapa ett samhälle baserat på ett antal faktorer som definierar individens och gemenskapens identitet: etnicitet, kultur samt geografi och natur.
Politiskt är målet att driva en politik som gagnar den ”identitära folkgemenskapens bästa”. Manifestet fortsätter:
I första hand handlar den politiska kampen om att säkra ett territorium och ett kulturellt livsrum för den identitära gemenskapen. Detta är bara möjligt över tid genom
15 Motion från Nationaldemokraterna, Södertälje kommun (2007-05-02).
16 Attack - nyhetsbrev från Svenska Motståndsrörelsen, nr 11 (2010).
17 Attack - nyhetsbrev från Svenska Motståndsrörelsen, nr 11 (2010).
18 Nordiska Förbundets hemsida via Way Back Machine: http://web.archive.org/web/20100415041709/
http://www.nordiskaforbundet.se/artikel.asp?aID=110, (besökt 111129).
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politiskt inflytande, men betyder inte att man börjar med att bekämpa de politiska
institutionerna i den politiska kampen, utan snarare genom att på gräsrotsnivå bygga
upp den identitära folkgemenskapen i etapper genom aktivism, nätverksbyggande,
folkbildning och kulturkamp.
Den identitära rörelsen beskrivs vidare som en revolutionär rörelse som ska
”öka den etniska medvetenheten och stärka den nordiska identiteten hos
bredare folklager”.19
Nationalstaten verkar vara sekundär i manifestet. Istället beskrivs hur folkstammen inte känner några ”nationella eller statliga gränser, utan börjar och
slutar med folkstammens kulturella och etniska gemenskap”. Vidare nämns
idén om en eventuell nordisk federation för att sammanbinda Nordens folk
stammar. Så så som idéerna presenteras av Nordiska Förbundet är de i mångt
och mycket inga nyheter inom miljön. Snarare handlar det om olika influenser
i ny förpackning och etikett.
Inom den mer militanta The Order-inspirerade grenen finns de som influerats av den amerikanska efterkrigsnazism som utvecklats av nordamerikanska
organisationer som National Alliance, terrorgruppen The Order som genomförde bankrån och regelrätta avrättningar, och den numera avlidne ideologen
William Pierce. Grundtanken är att ta makten genom våld och terrorverksamhet i kampen mot en tänkt judisk världskonspiration. Några som inspirerades av dessa idéer var Vitt Ariskt Motstånd vars aktivister under början
av 1990-talet genomförde rån och stölder för att finansiera den revolutionära
kampen. Den nu befintliga grupp som främst influerats av idéerna är Svenska Motståndsrörelsen vars ledare, Klas Lund, har ett förflutet inom just Vitt
Ariskt Motstånd.
De fria radikala grupperna bestod av ett nätverk av aktivistgrupper framväxta ur nyhets- och aktivistsidan Info-14 som funnits sedan 1995, första åren som
papperstidning. I dagsläget finns knappt aktivistnätverket kvar och hemsidan
Info-14 uppdateras inte längre. I detta fall har det varit svårt att tala om en ideologi eller idéströmning. Snarare en filosofi kring organisering efter en modern
tysk modell där grupperna formellt sett är fristående utan en central ledare.
Klassiska nationalsocialistiska grupper finns, men i begränsad skala. Folkmorden begångna i den nationalsocialistiska ideologins namn försvårar
självklart arbetet för dessa grupper. Den tidigare nämnda gruppen Svenska
Motståndsrörelsen är visserligen öppet nationalsocialistisk men av amerikanskt snitt, med tillhörande våldsromantiska föreställningar. Bland grupperna
som ingår i detta block finns snarare Svenskarnas Parti som dock strategiskt
tonat ner nationalsocialismen och uniformerna. Fram till 2008 hette partiet
Nationalsocialistisk Front. Rollen som nationalsocialistisk traditionsbärare har
tagits över av det relativt nybildade Nordiska Nationalsocialister.
Vid sidan av dessa idéströmningar finns grupper som inte är ideologiskt
tydliga. Dessa har vi placerat under rubriken ”Oberoende”. Det handlar om
enmanspartier eller lokala grupper som inte riktigt platsar under de ovan redogjorda blocken. De flesta samarbetar med- eller har relationer till någon eller
några av de dominerande organisationerna. Endast ett fåtal tycks existera i ett
vakuum.
19 Nordiska Förbundets hemsida via Way Back Machine: http://web.archive.org/web/20100415041731/
http://www.nordiskaforbundet.se/artikel.asp?aID=116, (besökt 111201).
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Tabell 1.1 Uppdelning efter block.
NATIONALSOCIALISTISKA BLOCKET

ETNOPLURALISTISKA BLOCKET

THE ORDER-INSPIRERADE BLOCKET

Nordiska Nationalsocialister (NNS)
Svenskarnas Parti (SvP)

Nationaldemokraterna (ND)
Nordisk Ungdom (NU)
Svensk Opposition (SO)
Svensk Student (SS)

Svenska Motståndsrörelsen

Primära webbplatser
www.svenskarnasparti.se
www.nordiskanationalsocialister.se

Primära webbplatser
www.nd.se
www.nordiskungdom.se
www.svenskopposition.se
www.svenskstudent.se

Primära webbplatser
www.patriot.nu

Partiorgan
Framåt (SvP)
NS-Bulletinen (NNS)

Partiorgan
Nationell Idag (ND)

Partiorgan
Nationellt Motstånd

Butiksverksamhet
Arminius (SvP)

Butiksverksamhet
Sverigebutiken (ND)

Butiksverksamhet
Kampboden

Förlag/skivbolag
Logik Förlag (SvP)

Förlag/skivbolag
-

Förlag/skivbolag
Nationellt Motstånd Förlag

Kampanjer
Kulturkamp (SvP) kulturkamp.se
Sanguis (SvP) sanguis.nu
Stoppa Våldtäkterna (SvP) stoppavaldtakterna.se

Kampanjer
Bliaktiv.nu (NU) bliaktiv.nu
Flaggjakten (NU) flaggjakten.se

Kampanjer
Frige Frost, frigefrost.nu

FRIA RADIKALA BLOCKET

IDENTITÄRA BLOCKET

Fria Nationalister Dalarna

Forum Europa

Fria Nationalister Göteborg
Fria Nationalister Stockholm
Nyköpings Fria Nationalister

Identitära Nätverket (Arktos, Motpol m fl)

Primära webbplatser
www.frianationalister.se/dalarna
www.frianationalister.se/stockholm
www.frihet.nu
www.nypansfria.se

Primära webbplatser
www.arktos.com
www.forum-europa.se
www.metapedia.se
www.motpol.nu
www.nordisk.nu
www.nordiskaforbundet.se

NU-supporter (NU) nusupporter.se
OBEROENDE
Arrangörsgruppen Stoppa
Svenskfientligheten
Blood Brother Nation Sverige
Dresdenkommittén
Förbundet Nationell Ungdom
Försvarskåren Sveriges Självförsvar
Legion Småland/Legion Västra Götaland
Nationalistiska Arbetarpartiet
Nationalkåren
Nationell Norrland
Nordengruppen
Nysvenska Rörelsen
RAC-Sweden

Butiksverksamhet
Arktos
Förlag/skivbolag

Arktos
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De olika ideologiska strömningarna är inte ett hinder för att samarbeta. Årligen genomförs arrangemang som samlar allt från de etnopluralistiska Nationaldemokraterna, som sitter på kommunala mandat, till The Order-inspirerade
Svenska Motståndsrörelsen som väntar på en slutlig väpnad uppgörelse.
Ett annat exempel är det tidigare nämnda Förbundet Nationell Ungdom som
lanserades under 2011 och fick stor uppmärksamhet inom miljön under året.
Organisationens mål är att engagera ungdomar som inte i första hand söker sig
till en ideologi.
Inom miljön pågår det samtidigt en ideologisk och taktisk-strategisk kamp
om inflytande över rörelsen och den begränsade aktivistmiljön. Det gör att
förhållandet mellan grupper tidvis blir mer ansträngt.
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Den rasideologiska miljön
Följande kapitel redogör för antalet aktiva grupper inom den
rasideologiska miljön, deras aktivitet, propagandaspridning och
regionala fördelning.
Aktiva rasideologiska organisationer 2011
Under 2011 var 25 grupper aktiva, i bemärkelsen att de under året visat någon
form av organiserad aktivitet. Två av dem är Nationaldemokraterna och
Svensk Opposition som tillkommit efter att årsrapporten har ändrats från att
använda ”vit makt-rörelsen” som begrepp till att tala om den rasideologiska
miljön.
Definitionen av en aktiv organisation eller grupp är generös. Det kan handla
om att gruppen deltagit i enstaka aktiviteter eller enbart uppdaterat sin hemsida, dvs visat livstecken. Att en grupp klassas som aktiv säger med andra ord
inget om i vilken omfattning den har varit aktiv under året. Mer om graden av
aktivitet tas upp under avsnittet ”Den rasideologiska miljöns aktivism 2011”.
Det är uppenbart att vissa grupper enbart existerar ”på pappret” med kontaktuppgifter på en hemsida, eller endast består av ett mindre antal medlemmar som inte själva lyckas bedriva någon självständigt organiserad verksamhet.
Även skillnaderna i organisationsstruktur gör det svårt att jämföra organisationerna sinsemellan. Som exempel har Svenska Motståndsrörelsen en uppbyggnad som påminner om cellstrukturer, där den minsta enheten – kampgruppen – tillåts vara så liten som två aktiva medlemmar. Detta ska ställas mot den
mer klassiska organisationsuppbyggnaden hos Svenskarnas Parti med en ofta
större lokalavdelning på respektive ort.
Under 2010 såg vi ett trendbrott då ett stort antal grupper försvann. Från 40
under 2009 till 29 året därpå. 2011 har antalet sjunkit ytterligare till 25. Det vi
sett de senaste åren är att den identitära falangens huvudgruppering, Nordiska
Förbundet, och dess lokalavdelningar kollapsat. Från att 2008 och 2009 haft
tolv lokala aktivistgrupper, gick den sista - Reaktion Östergötland - i graven
under 2010.20 Under både 2010 och 2011 har dock verksamheten fortsatt i andra former av det vi valt att kalla det “Identitära Nätverket”.
Det är främst de fria grupperna inom nätverket Fria Nationalister som utgjort en stor del av minskningen. Under 2010 uppvisade fortfarande nio grupper någon form av aktivitet, men verksamheten bestod mest av stödinsatser
för Nationaldemokraterna och deras veckotidning Nationell Idag samt insatser
för Svenskarnas Parti.21 Nätverket uppvisade under 2011 endast ett fåtal synliga
aktiviteter och ytterligare sex av grupperna somnade in. Därtill deklarerade
Info-14 som utgjort navet inom nätverket att de tog en paus och har sedan
dess inte uppvisat något livstecken.22 Kvarlevorna av nätverket har sugits upp
av andra grupper, främst Förbundet Nationell Ungdom, som lanserades under
året, och Nordisk Ungdom.
Bland de nytillkomna grupperna finns även Nordengruppen, som parallellt
20 Ekman, M. & Olsson, D, (2010) Svensk vit makt, årsrapport 2010.
21 Ibid.
22 Info-14.com: http://Info14.com/2011-01-06-tillfallligt_avbrott.html (besökt 120124).
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Tabell 1.2 Aktiva grupper 2011

AKTIVA GRUPPER 2011

BLOCK

Arrangörsgruppen Stoppa Svenskfientligheten

Oberoende

Blood Brother Nation Sverige

Oberoende

Dresdenkommittén

Oberoende

Forum Europa

Identitära blocket

Fria Nationalister Dalarna

Fria radikala blocket

Fria Nationalister Göteborg

Fria radikala blocket

Fria Nationalister Stockholm

Fria radikala blocket

Förbundet Nationell Ungdom

Oberoende

Försvarskåren Sveriges Självförsvar

Oberoende

Identitära nätverket

Identitära blocket

Legion Småland/Legion Västra Götaland

Oberoende

Nationaldemokraterna

Etnopluralistiska blocket

Nationalistiska Arbetarpartiet

Oberoende

Nationalkåren

Oberoende

Nationell Norrland

Oberoende

Nordengruppen

Oberoende

Nordisk Ungdom

Etnopluralistiska blocket

Nordiska Nationalsocialister

Nationalsocialistiska blocket

Nyköpings Fria Nationalister

Fria radikala blocket

Nysvenska Rörelsen

Oberoende

RAC-Sweden

Oberoende

Svensk Opposition

Etnopluralistiska blocket

Svensk Student

Etnopluralistiska blocket

Svenska Motståndsrörelsen

The Order-inspirerade blocket

Svenskarnas Parti

Nationalsocialistiska blocket

Tabell 1.3 Avsomnade/inaktiva grupper 2011

INSOMNADE/INAKTIVA GRUPPER 2011
Free The Order Sverige
Fria Nationalister Gotland
Fria Nationalister Skåne
Fria Nationalister Västerås
Hallands Fria Nationalister
Hammerskin Nation
Haninges Oberoende Aktivister
Info-14
Kalmargardet
Kusinerna
Nationell Huddinge
Vänersborgs Fria Nationalister
Värmlands Oberoende

BLOCK
Oberoende
Fria radikala blocket
Fria radikala blocket
Fria radikala blocket
Fria radikala blocket
Oberoende
Oberoende
Fria radikala blocket
Oberoende
Identitära blocket
Fria radikala blocket
Fria radikala blocket
Oberoende

Tabell 1.4 Tillkommande grupper 2011

TILLKOMMANDE GRUPPER 2011
Arrangörsgruppen Stoppa Svenskfientligheten
Forum Europa
Förbundet Nationell Ungdom
Nationalkåren
Nordengruppen
Svensk Opposition
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Oberoende
Oberoende
Oberoende
Etnopluralistiska blocket

17

med föreläsningsserien Identitär Idé, bloggnätverket Motpol samt förlag som
Arktos, kan sägas utgöra rörelsens tankesmedjor. Här avhandlas ideologi, politik, miljöns framtid m.m. Under året har Identitär idé haft gästföreläsare från
flera olika länder, bland annat från Kroatien.23
Ytterligare en nykomling för året – Arrangörsgruppen Stoppa Svenskfientligheten - är inte en fast organisation eller gruppering. Den består snarare av
personer från flera grupper som gått samman för att genomföra demonstrationen med samma namn. Vi har valt att benämna den i rapporten som en
arrangörsgrupp.

Avsomnade grupper
En möjlig lärdom av de senaste årens minskning av grupper är att behovet av
tydlig organisering är stor, dvs. fasta strukturer som ser till att hålla verksamheten levande. Genom åren har rörelsen diskuterat en mängd organisationsformer, även det som kallas leaderless resistance - ledarlöst motstånd - med
små grupper som opererar självständigt utan ett verkligt ledarskap. På så sätt
blir det svårt att infiltrera eller överblicka organisationens verksamhet.
Fria Nationalister hade visserligen en central ledning och lokala representanter, men var samtidigt löst formerat. Lösa strukturer verkar dock inte fungera
inom miljön. De som överlever från år till år är de med en fast organisationsstruktur, tydliga ledare och hierarki. Som exempel har både Svenska Motståndsrörelsen och Svenskarnas Parti funnits sedan 1990-talet där den senare
överlevt två namnbyten och ledare som hoppat av.
Samtidigt är miljön fortfarande just en miljö. Det handlar såväl om större
organisationer som mindre grupper eller lokala sammanslutningar som startar
upp, kanske får ett visst uppsving, men där många försvinner efter en period
eller uppgår i en annan organisation.
Men redan i förra årsrapporten konstaterades att det som var vanligt för ett
decennium sedan, att ett lokalt skinnskallegäng tar sig ett namn, konstituerar
sig och deltar i miljöns verksamheter som representant för den organisationen,
inte existerar på samma sätt. Snarare har steget till att gå med i redan befintliga
grupper blivit mindre. Där erbjuds färdiga flygblad, aktiviteter och genomarbetade program.
Att antalet grupper återigen minskar under 2011 kan alltså även tolkas som
att rörelsen mognat och går mot en ökad organisering. De mindre lokala
grupperna har kanske spelat ut sin roll och ersatts av medlemskap i någon
av miljöns kärngrupper. Det hindrar förstås inte nya grupper från att skapas,
vilket även gäller 2011. Men av de sex som tillkommit har samtliga, förutom en
eller möjligtvis två, ledande personer med längre erfarenhet inom miljön. Det
handlar inte på samma sätt om spontant framsprungna aktivistgrupper så som
för ca tio år sedan.

Den rasideologiska miljöns aktivism 2011
Metod och källor
En granskning av rörelsens aktiviteter stöter på flera källkritiska problem. De
källor som finns att tillgå för att kartlägga den dagliga verksamheten är för det
mesta rörelsens egna rapporter. Det rör sig både om dolda och öppna källor.
23 Identitär Idé: http://www.identitet.org/ (besökt 120124) samt Arktos: http://www.arktos.com/our-authors/tomislav-sunic/tomislav-sunic-against-democracy-and-equality-626.html (besökt 120124).
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Till de förstnämnda hör flera gruppers interna utskick och medlemsbrev, en
hel del korrespondens på forum och uppgifter från anonyma uppgiftslämnare.
Bland de öppna källorna finns den offentliga rapportering organisationerna
själva gör på sina hemsidor och i periodiska skrifter. I vissa fall kan information vederläggas av andra källor. Det gäller till exempel offentliga aktioner som
även uppmärksammas i medier. Till grund för rapportens statistik finns även
observationer som gjorts vid manifestationer och demonstrationer under året.
Rörelsen agerar i en sorts propaganda- och aktivismkonkurrens. Risken är
uppenbar att grupperna överrapporterar för att utåt visa sig mer aktiva än vad
de egentligen är. Samtidigt kan det finnas en viss benägenhet till underrapportering av till exempel olagliga aktiviteter eller aktivism som rör sig i gränslandet. I några fall är rapporteringen så pass svepande att den inte inkluderats i
sammanställningen.
Samtidigt är den officiella rapporteringen på gruppernas hemsidor självsanerande. Grupper som överdriver sin aktivism måste inte bara förklara det för
sina egna aktivister, utan också för konkurrerande grupper och enskilda aktivister. Det finns dokumenterade exempel på den typen av diskussioner inom
rörelsen.24
För flera av grupperna med lokalavdelningar verkar aktivistrapporterna även
som en sporre eller intern tävlan. Inom miljön använder man sig tidvis av
riktlinjer för att avgöra vad som ska räknas som en aktivitet och vad som ska
rapporterats till ledningen för offentliggörande på hemsidan.
Vi vet av bland annat av intern källinformation från flera av de granskade
grupperna att det ofta går att sluta sig till att en omskriven aktivitet som
avrapporteras verkligen har ägt rum. Men hur många som deltog, hur många
flygblad som delades ut eller tidningar som såldes är en betydligt mer osäker
uppgift.
Det kan också ibland vara svårt att som betraktare utifrån veta om en person är medlem i en organisation eller inte, då personer som deltar i de olika
engagemangen inte alltid är medlemmar. Det insamlade materialet till årsrapporten har sammanställts utifrån olika kriterier, som olika former av aktiviteter och regional fördelning.
Sammanställningarna utger sig inte för att vara fullständiga. Dels genomgår
miljön snabba förändringar. En grupp, webbplats eller kampanj kan dyka upp
för att kort tid senare försvinna. Dessutom är det osäkert om alla organisationer söker offentligheten.
När det gäller aktiviteter kan vi utgå från att statistiken inte är komplett,
men den ger en fingervisning åt vilket håll miljöns organisationer går. Det
är här som statistiken har sitt värde, dvs. i förhållande till tidigare års siffror
kunna se utvecklingen för de grupper som ingår i miljön och vart de är på väg.

Aktivism under 2011
Förutom att aktivitetsgraden minskat sedan första årsrapporten 2008 konstaterade årsrapporten 2010 att miljön har stagnerat aktivitetsmässigt. Eftersom
trenden hållit i sig under flera år kan vi tala om en faktisk nedgång för miljön.
Visserligen var nedgången mellan 2009 och 2010 inte nämnvärt stor. Men då
bör man komma ihåg att att 2010 var valår där till exempel Svenskarnas Parti
24 Ekman, M. & Olsson, D, (2010) Svensk vit makt, årsrapport 2010.
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Tabell 1.5. Antalet aktiviteter 2008-2011 (siffran inom parentes är inklusive de nya kategorierna social
aktivitet, kampförberedande verksamhet och kommunpolitik).

ÅR

2008

2009

2010

2011

Aktiviteter

1947

1507

1469

1274 (1466)

gjorde en extra kraftansträngning, vilket kan ha dämpat nedgången. Generellt
verkar det som att miljön åtminstone tillfälligt har tappat i attraktionskraft.
Precis som föregående år har stora och resurskrävande aktiviteter som demonstrationer och konserter legat på en låg nivå under 2011. Det mest slående är
att antalet deltagare i årets demonstrationer är betydligt färre jämfört med året
innan, trots att 2011 endast hade en demonstration mindre (7 jämfört med 6
under 2011). Att antalet konserter är fortsatt få är intressant med tanke på att
musiken drev miljön under 1990-talet, och fungerade som en tydligt samlande
kraft. Föredragen har ökat konstant sedan 2008. Parallellt har de offentliga
manifestationerna, där aktivister tar plats på gator och torg, haft en liten ökning fram till valåret 2010. Under 2011 minskade antalet jämfört med valåret
men var samtidigt några fler än 2009.
Bland aktiviteterna har tre nya tillkommit: sociala aktiviteter, kampförberedande verksamhet och kommunpolitik. De tidigare redovisade kategorierna
fester och paramilitär träning ingår numera i de nya kategorierna sociala aktiviteter respektive kampförberedande verksamhet.

Definitioner av aktiviteter
I vår kategorisering av olika slags aktiviteter har vi dels att ta hänsyn till vilken
typ av aktivitet det rör sig om. Det kan till exempel handla om utdelning av
flygblad eller uppsättning av klistermärken, föredrag eller demonstrationer.
Dels har vi att ta hänsyn till på vilket sätt aktiviteten utförs och vilken roll den
har i rörelsens aktivism. Här gör vi en distinktion mellan utåtriktade aktiviteter, men som inte kräver interaktion med omgivningen, respektive utåtriktade aktiviteter där en grupp tar plats i det offentliga rummet för att få uppmärksamhet. Det förstnämnda kan till exempel bestå av utdelning av flygblad
i brevlådor, affischering m.m. I det senare fallet rör det sig om ett offentligt
manifesterande som ofta består av flygbladsutdelningar och försäljning av organisationens tidning på gator och torg, och andra öppna aktiviteter.
Tabell 1.6 Antal aktiviteter åren 2008- 2011 för ett urval organisationer (siffran inom parentes är inklusive de
nya kategorierna social aktivitet, kampförberedande verksamhet och kommunpolitik).

ORGANISATION

2008

2009

2010

2011

Nationalsocialistisk
front/Folkfronten/
Svenskarnas Parti

1176

655

796

586 (676)

Info14/Fria Nationalister

404

223

165

3 (4)

185

409

434

395 (423)

Svenska
Motståndsrörelsen
Nordiska Förbundet/
Identitära Nätverket

105

2

Nationaldemokraterna

21 (39)

Nationell Ungdom

63 (93)

Nordiska
Nationalsocialister
Nordisk Ungdom
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Tabell 1.7 Olika former av aktivitet 2008-2011

AKTIVITET

2008

2009

2010

2011

Propagandaspridning

1733

1271

1135

1002

Manifestationer

162

171

241

179

Föredrag

21

37

71

84

Demonstrationer

13

4

7

6

Konserter

11

8

3

3

Fester

6

15

12

(16)*

Paramilitär verksamhet

1

1

1947

1507

1469

1274

Kampförberedande

-

-

-

48

Kommunpolitik

-

-

-

23

-

121
(varav fester 16)

Delsumma

Social aktivitet
Totalsumma

-

-

1466

*Kategorin fester ingår numera i kategorin social aktivitet, men har i ovanstående tabell särredovisats
för jämförelsen över tid och ingår inte i delsumman 1274.

a) Propagandaspridning
Spridning av olika former av propaganda är den i särsklass vanligaste formen
av aktivitetet inom miljön. Det handlar vanligtvis om flygblad i brevlådor, klistermärks- eller affischuppsättning, klotter på väggar, i gångtunnlar etc. Hit hör
även Nordisk Ungdoms spridning av flygbladsliknande kontaktkort i samband
med kampanjen Bli Aktiv där de helt sonika slänger en bunt kort på marken
på utvalda ställen. Under 2011 minskade antalet propagandaaktiviteter jämfört
med året innan, från 1 135 till 1 002.
b) Manifestationer
Till skillnad från propagandaspridningar så innebär manifestationer aktiviteter där en grupp går ut offentligt på gator och torg. Ofta inkluderar det tal,
försäljning av tidningar, flygbladsutdelning m.m. Att ta plats i det offentliga
rummet är delvis ett styrketecken och tidvis förknippat med bråk när menings
motståndare kommer till platsen.
Som tidigare nämnts nog ökade manifestationer en smula mellan åren 2008
och 2010 samtidigt som aktiviteterna i stort minskade. 2011 minskade antalet
manifestationer jämfört med valåret innan.
Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen är dominerande när det
gäller denna form av aktivitet. Tillsammans har de arrangerat 119 av de 179
manifestationerna. På tredje plats kommer Förbundet Nationell Ungdom som
stått för 22 manifestationer. Särskilt det militanta Svenska Motståndsrörelsen
har som strategi att tämligen aggressivt ”tillrättavisa” personer som stör deras
verksamhet och har genom åren varit inblandade i ett flertal våldsamheter riktade mot meningsmotståndare. Från Svenska Motståndsrörelsens håll verkar
detta vara ett sätt att visa styrka och profilera sig utåt som en disciplinerad
nationalsocialistisk rörelse.
Vid ett flertal tillfällen har Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag
spridits på offentliga platser under 2011. Det har främst skett med hjälp av
Förbundet Nationell Ungdom. Både Förbundet och Svenskarnas Parti har stått
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Tabell 1.8 Demonstrationer 2011

DATUM

ORT

12 februari

Uppsala

10 april

Göteborg

1 maj

PAROLL

GRUPP

DELTAGARE

SMR

20-tal

”För ett tryggt
svenskt Sverige
– Svenskarnas
parti”

SvP

20-tal

Västerås

”Fler arbeten
åt svenska
ungdomar”

Nordisk Ungdom

60-tal

1 maj

Södertälje

”Folkets väl före
storfinansen”

Nationaldemokraterna

80-tal

21 maj

Göteborg

“Rädda Sverige
nej till moské”

Försvarskåren
Sveriges
Självförsvar

120

10 december

Stockholm

”Stoppa Svenskfientligheten”

Stoppa svenskfientligheten

550

för en form av manifestation som är ny för miljön. De har vid flera tillfällen
arrangerat klädinsamlingar som sedan lämnats över till organisationer för
hemlösa.
c) Demonstrationer
Antalet demonstrationer har varierat genom åren. Under 2011 genomfördes
sex stycken vilket är en mindre jämfört med 2010. Under 2010 samlade demonstrationerna över 1 500 personer. Under 2011 motsvarade siffran ca 850
personer.
Två av årets demonstrationer har inte samlat fler än ett 20-tal personer. Det
gäller Svenska Motståndsrörelsen i Uppsala i februari och Svenskarnas Parti i
Göteborg i april. I det senare fallet demonstrerade Svenskarnas Parti i anslutning till Sverigedemokratisk Ungdom som genomförde sin demonstration
nerför Avenyn.
Under första maj demonstrerade Nordisk Ungdom i Västerås och Nationaldemokraterna i Södertälje. De samlade ca 60 respektive 80 personer. Nationaldemokraterna hade bland annat bjudit in Olavi Mäenpää från finska Nationella Frihetspartiet.25
En av de mer uppmärksammade demonstrationerna ägde rum 21 maj och
riktade sig mot öppnandet av en ny moské i Göteborg. Försvarskåren Sveriges
Självförsvar stod för demonstrationstillståndet men i praktiken genomfördes
demonstrationen tillsammans med Nationaldemokraterna. Sett till antal
deltagare bestod Försvarskåren av en liten skara personer. Snarare utgjorde
Nationaldemokraterna och andra aktivister majoriteten av de ca 120 demonstranterna. Björn Cederström från Försvarskåren menade att muslimer tvingar
”infödda att fly” och att ”vi måste vara beredda på att ett inbördeskrig kan
ske mellan infödda och invandrare”. Nationaldemokraternas partiledare Marc
25 Expo.se: http://expo.se/2011/finskt-besok-nar-nd-firade-forsta-maj_3993.html (besökt 120124) samt
Expo.se: http://expo.se/2011/lugnt-nar-nordisk-ungdom-talade-i-vasteras_3992.html (besökt 120216).

DEN RASIDEOLOGISKA MILJÖN

22

Abramsson avslutade demonstrationen med påståendet att Sverige är ”koloniserat av araber och muslimer”.26 På plats fanns även representanter från English
Defence League som uppmärksammats efter sommarens terrordåd i Norge. En
massiv mur av poliser hindrade ca 700 motdemonstranter från att nå platsen.
Under hösten genomfördes endast en demonstration, men samtidigt den viktigaste. ”Stoppa Svenskfientligheten” var ett försök att blåsa liv i Salemdemonstrationen som i början av 2000-talet och som mest samlade 2 000 personer
för att hedra Daniel Wreström som misshandlades till döds i Salem utanför
Stockholm. Tio år efter mordet deltog inte fler än 750 personer, trots influgna
talare från tyska Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) och brittiska British National Party (BNP).
Bland de som gav sitt stöd till Stoppa Svenskfientligheten fanns samtliga
större grupper inom miljön. Återigen flögs British National Party till Sverige
i form av partiledaren och EU-parlamentarikern Nick Griffin. I sitt tal skyllde
han mångkulturen på sionismen och anklagade muslimer för att våldta vita
kvinnor. Han uttalade också att ”det är inte ett krig mot en ras, det är inte ett
krig mot en ideologi, det är ett krig mot en religion”.27
Hur det blir framöver med Stoppa Svenskfientligheten är oklart. Onekligen fyllde den inte samma funktion som Salemdemonstrationen i början av
2000-talet. Då fungerade den som en samlande faktor för en splittrad rörelse
som fick något att enas runt. Den blygsamma uppslutningen är sannolikt ytterligare ett tecken på en miljö i nedförsbacke.
d) Föredragsverksamhet
Föredrag är den enda aktivitetstypen som stadigt ökat sedan 2008. Som tidigare nämnt skulle man kunna se detta som ett tecken på att rörelsen vänder
sig inåt i tider av stagnation. Samtidigt kompliceras bilden av att de offentliga
manifestationerna snarare ökat marginellt än minskat, bortsett från valåret
2010 då antalet nådde en rekordnivå. Man kan även tänka sig att dessa två
aktiviteter hör ihop. Argument behöver slipas innan aktivister ger sig på att
förklara en rasistisk politik för omgivningen. Ett exempel på detta är från
Svenskarnas Partis lokalavdelning i Värmland:
Efter flygbladsutdelningen var det dags för studiecirkel i Karlstad där man även hade
en snabb genomgång över reaktioner man kan få och hur man diskuterar partiets
politik effektivt med nyfikna svenskar. Man gick igenom vilka frågor som oftast dyker
upp när man är offentlig aktivist och poängen var att alla skulle kunna dela med sig av
sina erfarenheter och utvärdera för att underlätta kommande diskussioner.28
Den grupp som hållit i särsklass flest föredrag är just Svenskarnas Parti. På
andra plats hamnar Förbundet Nationell Ungdom som lanserades under 2011.
Tredjeplatsen innehas av Svenska Motståndsrörelsen som tidvis kombinerar
till exempel flygbladsutdelningar till hushåll eller offentliga manifestationer
med ett efterföljande föredrag.
Föredragen varierar ganska brett och behöver inte betyda en klassisk föredragning i en lokal. Förbundet Nationell Ungdom har till exempel besökt
26 Expo.se: http://expo.se/2011/moskeprotest-i-goteborg_4055.html (besökt 120124).
27 Expo.se: http://expo.se/2011/hogerextrem-demonstration-mot-sveriges-riksdag_4581.html (besökt
120124).
28 Svenskarnas Parti: http://www.svenskarnasparti.se/2011/03/17/over-30-aktiviteter-i-varmland-pa-envecka/ (besökt 120125).
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fornminnen och haft en medlem som berättat om bakgrundshistorien.29 I andra
fall haft personer bjudits in för att föreläsa, tidvis från andra länder. Det gäller
till exempel Nordisk Ungdom som haft besök från den italienska organisationen Casa Pound som berättade om sin verksamhet.30
Mer påkostade föredrag var heldagsseminariet Identitär Idé som vid två tillfällen arrangerades av kvarlevorna från Nordiska Förbundet, det vi i rapporten
kallat det Identitära Nätverket - bloggportalen Motpol, webbutiken och
förlaget Arktos samt uppslagsverket Metapedia (även Nordisk.nu kan räknas
som del av det Identitära nätverket). Bland talarna fanns bland annat Jonas
De Geer, en av grundarna till samtidsmagasinet Salt, och numera medlem i
Svenskarnas Parti. Därutöver talade internationella gäster som Tomislav Sunic,
författare till boken Against Democracy and Equality: The European New Right.31
Bland deltagarna fanns personer från olika delar av rörelsen, men även sverigedemokraten Axel W Karlsson, ersättare i Göteborgsdistriktets styrelse och
elfte namn på partiets lista i omvalet till Västra Götalands landsting.32
e) Konserter/spelningar
Till kategorin konserter räknar vi mer regelrätta konserter eller spelningar,
inte aktiviteter där en ensam trubadur spelat på en fest eller i anslutning till ett
möte. Gränsdragningen är naturligtvis inte hundraprocentig. I vissa fall flyter
spelningar också samman med vad som snarare är att betrakta som fester eller
föredrag.
Antalet konserter har minskat ordentligt genom åren. Från 11 under 2008
till 3 under 2010 och lika många under 2011. Konserterna kan fylla en viktig
funktion, vilket exemplifieras av en intervju med en bandmedlem i bandet
Endless Pride:
Musiken är ett väldigt viktigt vapen, genom musiken knyter man banden till vad man
tror på. Genom musiken får du fram budskapet som många kanske inte annars hade
tagit till sig. En del orkar kanske inte läsa böcker eller dylikt, men de flesta kan lyssna
på en nationell skiva. För mig var det via musiken jag vaknade upp och på allvar började arbeta aktivt för vårt folks överlevnad.33
Årets första konsert arrangerades 26 mars av Svenskarnas Parti där gruppen
Endless Pride, trubaduren Viktor Sjölund, Thomas Öhlund från Nothung och
engelsmannen Ken McLellan tillsammans med ytterligare en bandmedlem
från bandet Brutal Attack framträdde.34 I juni hölls årets andra spelning en bit
utanför Göteborg. Bland banden fanns både svenska och utländska från Tyskland och Finland.35
Årets sista konsert var ISD Memorial 2011, där förkortningen utläses som
Ian Stuart Donaldson, en av musikens portalgestalter och en närmast mytisk
29 Förbundet Nationell Ungdom: http://www.forbundet.info/artiklar/2011/forminnen,-foeredrag-ochtraening-i-stockholm.aspx (besökt 120125).
30 Nordisk Ungdom: http://nordiskungdom.se/inspirerande-forelasning-med-casapound/ (besökt 120125).
31 Identitär Idé: http://www.identitet.org/tidigare-ar/ (besöktes 120125).
32 Expo.se: http://expo.se/2011/sd-kandidat-pa-mote-med-okanda-antisemiter_3952.html (besöktes
120125).
33 Rasmus Gårdebrink: http://rasmus-gardebrink.blogspot.com/2011/08/intervju-infor-spelningen-isdmemorial.html (besöktes 120125).
34 Svenskarnas Parti: http://www.svenskarnasparti.se/2011/04/01/kamratafton-med-ken-mclellan/ (besöktes 120125).
35 Nordiska Nationalsocialister: http://www.nordiskanationalsocialister.com/aktiviteter2011.htm (besöktes 120125).
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Tabell 1.9 Vit makt-konserter 2011

DATUM

PLATS

ARRANGÖR

BAND

26 mars

Oidentifierat

Svenskarnas Parti

Ken McLellan, Endless
Pride och Viktor

4 juni

Västra Götaland (några
mil utanför Göteborg)

Oberoende lokala
nationalister

Freke, Vinterdis, Sniper
(Finland), KJL (Tyskland)

Jönköping

Legion Småland/Legion
Västra Götaland

24 sept

Ian Stuart Memorial 2011:
Bisson, Vit Legion,
Steelcapped Strenght och
tyska Faustrecht

figur inom miljön. Spelningen som genomfördes i september var tänkt som
startskottet för ett antal större spelningar, och ett försök att återuppliva den
rasistiska musikscenen.36
f) Sociala aktiviteter
Sociala aktiviteter är en ny kategori för året som även innefattar den tidigare
kategorin ”fester”. Här finner vi en bredd av aktiviteter vars yttersta syfte är
att stärka banden mellan aktivisterna och skapa gruppkänsla. Betydelsen av
sociala aktiviteter inom rörelsen kan exemplifieras av en text från Svenskarnas
Partis avdelning i Värmland, som hårdsatsade på innebandy under våren:
2011 var ett år då vi lade ner mycket tid på sociala aktiviteter vilket resulterade i att vi
idag har kontinuerlig kontakt med varandra och umgås även utanför partiets aktiviteter. Under hösten så hölls ett informationsmöte i Karlstad där det dök upp många
nya ansikten och för att citera en deltagare som berättade för sin vän efter mötet: ‘Man
kände verkligen av gemenskapen som fanns där, det kändes som att jag blev en del av
den med en gång’. Det är precis det vi strävar efter.37
För en politisk rörelse som tror att de lever i den yttersta tiden, och i regel
möts av en oförstående omgivning, blir den egna gruppen som ”förstått sanningen” extra viktig. Det är inom gruppen som övertygelsen att ”vi” har rätt,
och ”alla andra” har fel, upprätthålls. Det är ur det perspektivet man bör se till
synes harmlösa aktiviteter som organiseras av gruppen, som pimpelfiske eller
rugbyträning. Utöver det finns även andra aspekter av sociala aktiviteter som
värderas av miljön, till exempel fysisk fostran.
Årets sociala aktiviteter har bestått av en uppsjö verksamheter. Som exempel
kan nämnas friluftshelg, fysträning, nyårsmiddag, besök på museum, paintball, olika fester m.m. Nordisk Ungdom har för ändamålet skaffat publokalen
Stacken där aktivister möts under helger, för att festa, titta på fotbollsmatcher
och umgås. Alla aktiviteter på Stacken har dock inte räknats med i statistiken.
Eftersom det är första året som sociala aktiviteter räknas så finns inga tidigare noteringar att jämföra med.
g) Kampförberedande verksamhet
I den rasideologiska miljöns tankevärld finns ofta idén om en slutlig konflikt
36 Rasmus Gårdebrink: http://rasmus-gardebrink.blogspot.com/2011/08/intervju-infor-spelningen-isdmemorial.html (besöktes 120125) och http://rasmus-gardebrink.blogspot.com/2012/01/intervju-med-daniel-bergman-infor.html (besöktes 120125).
37 Svenskarnas Parti: http://www.svenskarnasparti.se/2012/01/07/varmlanningarnas-2011/ (besökt
120112).
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då svenskarna reser sig mot den föreställda ”fienden” - de som ligger bakom
mångkulturen, rasblandningen, islamiseringen av samhället m.m. Det är ofta
den yttersta förklaringen till aktiviteter som kampsportsträning, utbildningar i
första förband, överlevnadsutbildningar i skogen m.m.
I årsrapporterna 2008 och 2009 förekommer även paramilitär verksamhet. I
praktiken var det enbart Legion Wasa som bedrev sådan verksamhet. De paramilitära övningarna uteblev 2010 och eventuella sådana aktiviteter kommer att
räknas som kampförberedande verksamhet i fortsättningen. Den nya kategorin
innebär även att några aktiviteter som tidigare klassades som föredrag, till exempel sjukvårdsutbildning, numera kan betraktas som kampförberedelse.
Under året har vi noterat antalet sådana aktiviteter till 48. Av dessa står
Svenskarnas Parti för 19 och Förbundet Nationell Ungdom 15. Den absoluta
majoriteten av kampförberedande verksamhet har bestått av kampsportsträning. Om man läser till exempel Förbundet Nationell Ungdoms ”Frågor och
svar” så blir det tydligt varför kampsport är viktigt:
Samtidigt som vi förbereder våra medlemmar inför kampen för att ta tillbaka vårt
land, ska vi redan idag ta tillbaka vår värdighet och börja tävla om kontrollen över
våra gator, skolor och bostadsområden (...) Hellre än att låtsas som ingenting, kröka
rygg, titta ner i marken eller ge dem [”främlingsgängen”, min anm.] ’respekt’ som de
inte förtjänar, ska vi se till att bli de starkaste ute på skolorna, på tunnelbanan och i
våra bostadsområden och slå tillbaka.38
Just när det gäller Förbundet Nationell Ungdom finns en risk för underrapportering angående denna form av aktivitet. Enligt den egna webbplatsen
ska det arrangeras lokala kampsportsträningar en gång i veckan. Risken är att
alla sådana aktiviteter inte rapporteras, alternativt omnämns i generella eller
svepande ordalag.
Under året hölls även kampsportslägret ”Nordisk styrka” i Norrland. Träningshelgen samlade aktivister från flera organisationer och inkluderade allt
från boxning och brottning till knivträning.39 Övriga kampförberedande aktiviteter består främst av överlevnadsutbildningar i skogen.
Eftersom kategorin kampförberedande verksamhet är ny som aktivitet detta
år finns ingen jämförande statistik.
h) Kommunpolitik
Den rasideologiska miljön präglas traditionellt av en misstro mot demokrati
och parlamentarism. Undantaget är grupper som menar att demokrati som
styrelseskick kan vara till gagn för skydd av folket/rasen. I dagsläget finns två
grupper som satsar på allmänna val - Nationaldemokraterna och Svenskarnas
Parti.
Det sistnämnda partiet fick ett kommunalt mandat i Grästorp i valet 2010.
Det var första gången sedan 1940-talet som en nazist valdes in i en demokratiskt församling i Sverige. Daniel Höglund deltog aktivt i fullmäktige vid tre
tillfällen innan Skatteverket förklarade honom folkbokförd tillsammans med
sin familj, på Vargön, Vänersborgs kommun. Då det inte fanns någon ersättare
38 Förbundet Nationell Ungdom: http://www.forbundet.info/fraagor-och-svar.aspx (besökt 120125).
39 Nationell Idag: http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=1539&q=nordisk+styrka&x=0
(besökt 120125) och Metacafe: http://www.metacafe.com/watch/6634966/nordisk_styrka_i_2011/ (besökt
120125)
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för honom står partiets stol i kommunfullmäktige tom. Sedan dess har partiet
istället försökt påverka kommunpolitiken genom att lägga medborgarförslag i
åtminstone tre kommuner.
Nationaldemokraterna är det parti inom den rasideologiska miljön som
haft kommunala mandat under längst tid. Deras tre nuvarande mandat, två i
Södertälje och ett i Nykvarn, har de haft sedan valet 2006.
De aktiviteter som räknas in under kommunpolitik är medborgarförslag,
motioner och deltagande på kommunfullmäktigemöten. Läs mer under respektive organisation.

Aktiviteter per organisation

Svenskarnas Parti
Svenskarnas Parti 2011
Figur 1.1 Svenskarnas Parti 2011

Propagandaspridning 490
Manifestation 63
Föredrag 31
Social aktivitet 65
Demonstration 1
Kommunpolitik 6
Kampförberedande verksamhet 19
Konsert 1

Svenskarnas Parti är den största gruppen inom den rasideologiska miljön och
har sedan den första årsrapporten kom ut 2008 haft flest antal aktiviteter.
Men aktivitetsgraden är numera långt ifrån den nivå som var 2008 då antalet
aktiviteter noterades till 1 176. Minskningen var tydligast mellan 2008 och
2009. Under 2010 skedde en ökning med anledning av valet. 2011 var antalet
aktiviteter rekordlågt, 591 exklusive de nya aktivitetskategorierna sociala aktiviteter, kampförberedande verksamhet och kommunpolitik (676 inklusive dessa
aktiviteter).
En delförklaring kan vara deras något omständliga organisationsstruktur och
kriterier för medlemskap. Systemet med medlemskap har i sin tur baserats på
lokala kontaktpersoner för partiet, något som inte heller fungerat. Partiet konstaterade i början av 2012 att detta hade bromsat tillväxten av medlemmar.40
Den vanligaste aktiviteten är propagandaspridningar, det vill säga aktivister
som delar ut flygblad, sätter upp klistermärken eller affischer. Som exempel
har partiet bedrivit en lokal kampanj i Hallstahammar mot ensamkommande
40 Svenskarnas Parti: http://www.svenskarnasparti.se/2012/01/16/medlemskapet-andras-for-att-underlatta-byggandet-av-en-nationalistisk-folkrorelse/ (besökt 120130).
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flyktingbarn. Partiet hävdade i sina flygblad att dessa barn var vuxna, och syftet
med att kalla dem ”barn” var att öka acceptansen för invandringen.41
I övrigt har Svenskarnas Parti fortsatt med internetutbildning och antalet
föredrag ökade något under 2011. Som tidigare nämnt har partiet genomfört
flest kampförberedande verksamheter av samtliga grupper. Detta kan klinga
illa med partiets försök att tona ner nationalsocialismen som ideologi och
framstå som ett seriöst parti. De har även genomfört flest sociala aktiviteter.
Kommunpolitik
Partiets kommunala mandat i Grästorp valet 2010 är en inspirationskälla, trots
att partiet inte kunnat tillsätta sin plats i fullmäktige. Främst har årets arbete
inom kategorin kommunpolitik rört sig om att lägga så kallade medborgarförslag. I Emmaboda kommun har fyra stycken lämnats in. Ett av förslagen rör
instegsjobb:
Vårt förslag utgår från etableringen av instegsjobb i Emmaboda, och innebär att
kommunen ska erbjuda alternativ åt alla svenskar som nekas en inkomstbringande
sysselsättning till följd av att en nyanländ ska erbjudas förmåner som har sin grund i
dennes geografiska härkomst och/eller etniska tillhörighet.42
Övriga förslag handlade om regler för upphandling, barnomsorg under
obekväma arbetstider och förslag att förlägga en av skolornas årliga resa till
förorten Rosengård istället för Polen. I Polen besöker eleverna bland annat
koncentrationslägret Auschwitz. Förslaget om barnomsorg under obekväma
arbetstider avslogs eftersom medborgarförslaget uppenbart kom från ett parti
och inte en enskild medborgare.43
I Växjö har ett medborgarförslag om upphandlingspolicy lämnats in. I förslaget föreslås kommunen prioritera lokala varor och tjänster vid upphandlingar. Kommunfullmäktige avslog förslaget med motiveringen att en kommun,
enligt lagen om offentlig upphandling, inte får prioritera lokala intressenter
vid inköp.44 Medborgarförslaget i Kalmar handlade även det om kommunens
upphandlingspolicy.45

41 Svenskarnas Parti: http://www.svenskarnasparti.se/2011/11/27/kampanj-i-hallstahammar-avslutad/ (besökt 120130).
42 Emmaboda kommun, kommunledningskontoret 2011-06-28, dnr: 2011:154.
43 Emmaboda kommun, sammanträdesprotokoll 2011-05-09, KS/2011:34 och Emmaboda kommun,
kommunledningskontoret 2011-01-21, dnr: 2011:34 och Emmaboda kommun, sammanträdesprotokoll
2011-08-23, KS/2011:64 och Emmaboda kommun, kommunledningskontoret 2011-02-15, dnr: 2011:64 och
Emmaboda kommun, sammanträdesprotokoll 2011-09-12, KS/2011:77 och Emmaboda kommun, kommunledningskontoret 2011-03-03, dnr: 2011:77.
44 Växjö kommun, kommunstyrelsen 2011-01-21, dnr: 2011:44 och Växjö kommun, protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-05-17.
45 Kalmar kommun, kommunledningskontoret 2011-01-11, KS2011/00005.
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Svenska Motståndsrörelsen
2011
Svenska
Motståndsrörelsen
FIGUR 1.2 Svenska Motståndsrörelsen 2011

Propagandaspridning 327
Manifestation 56
Föredrag 11
Social aktivitet 18
Demonstration 1
Kampförberedande verksamhet 10

Den militanta organisationen Svenska Motståndsrörelsen är en av de grupper
som är mest traditionell i sina arbetsmetoder med fokus på flygbladutsdelningar, affischeringar och tal i samband med torgmöten. Organisationen är skeptisk
till användningen av sociala medier förutom You Tube som används flitigt.
Svenska Motståndsrörelsen har tappat lite i aktivitetsnivå under 2011. Under året genomfördes 397 aktiviteter exklusive de nya aktivitetskategorierna
sociala aktiviteter, kampförberedande verksamhet och kommunpolitik (423
inklusive dessa aktiviteter) jämfört med 2010 års 434 aktiviteter.
Samtidigt har Svenska Motståndsrörelsen, liksom under 2010, haft aktiviteter i flest län under året - 16 län jämfört med den större organisationen
Svenskarnas Parti som haft aktivitet i 14 län. Att Svenska Motståndsrörelsen
bedrivit verksamhet på en plats behöver dock inte betyda att de har en grupp
eller ens ansluta aktivister på orten. Ibland är det tillresta medlemmar som står
för aktiviteten.
Under året har organisationen drivit kampanjen ”Massinvandringen - en
tickande bomb”, främst i form av flygbladsutdelningar och klistermärken.
Andra utdelningar har till exempel handlat om ”medias lögner” i samband
med sommarens rapportering kring terrordåden i Norge. Ytterligare aktiviteter
bestod av offentliga möten eller banderoller med budskap som de placerade
längs bilvägar.
En av deras offentliga manifestationer hölls i april i Borlänge där de protesterade mot ett planerat moskébygge. Med sig hade Svenska Motståndsrörelsen en banderoll med texten ”Förr hängde man förrädare, idag sitter de i
riksdagen”.46
De satsade även under juli på att sprida propaganda på olika marknader. På
Kiviks marknad delade aktivister ut flygblad och sålde tidningar och i Övertorneå var de på plats med ett bokbord. Även Bodens marknad fick besök av
organisationen.

46 Svenska Motståndsrörelsen: http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1719 (besökt 120131).
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Nationaldemokraterna 2011
Nationaldemokraterna
Figur 1.3 Nationaldemokraterna

Propagandaspridning 4
Manifestation 9
Föredrag 7
Social aktivitet 1
Demonstration 1
Kommunpolitik 17

Nationaldemokraterna har haft ett tufft år. Partiledare Marc Abramsson har
under flera år kritiserats för sin ledarstil. Ett misslyckat försök att avsätta
honom under deras riksårsmöte 20 augusti 2011 resulterade i att ledande
personer lämnade partiet.47 I dagsläget är partiet starkare som varumärke än
medlemsorganisation. Partiets viktigaste funktion under året var som utgivare
av veckotidningen Nationell Idag - en tidning som även delas ut av andra grupper inom miljön. Det är den rasideologiska miljöns enda veckotidning som
uppbär presstöd.
Förutom tidningsutgivningen har partiaktiviteterna kretsat kring kommunpolitik. Nationaldemokraterna har deltagit i elva kommunfullmäktigemöten i
Södertälje och tre i Nykvarn. I Södertälje där partiet har två mandat har båda
ledamöterna deltagit på samtliga fullmäktigemöten.
De har även lagt tre motioner under året:
- ”För en positiv invandringspolitik i Södertälje” där kommunen föreslås säga
upp avtalet med Migrationsverket och informera om varför så sker.48
- ”Skrota 24-timmarsregeln för våra äldre” med förslaget att alla ålderspensionärer som vill ska få möjlighet att kunna bo på äldreboende.49
- ”Rädda vårt arv - bevara fornlämningarna” med förslag om att anslå en miljon kronor för bevarande av fornlämningar.50
I Nykvarn där partiet fick ett mandat har aktivitetsnivån varit lägre. Inga motioner har lagts under året och NDs representant Daniel Spansk deltog endast
på tre kommunfullmäktigemöten, varefter han hoppade av partiet och blev
politisk vilde. Avhoppet skedde efter det tidigare nämnda riksårsmötet.51
Ett mindre antal manifestationer på gator och torg har noterats, bland annat
i Sundsvall och Timrå där partiet arrangerade träffar för intresserade. Partiet
har även arrangerat en demonstration första maj. Därutöver har National47
48
49
50
51

Tidningen Expo, nr 3 2011, s. 8-9.
Nationaldemokraternas motion 110310, Södertälje kommun.
Nationaldemokraternas motion 110311, Södertälje kommun.
Nationaldemokraternas motion 110504, Södertälje kommun.
Tidningen Expo, nr 3 2011, s. 8-9.

DEN RASIDEOLOGISKA MILJÖN

30

demokraterna stått som medarrangör för ytterligare demonstrationer, som
den tidigare nämnda mosképrotesten i Göteborg i maj, och demonstrationen
Stoppa Svenskfientligheten i Stockholm den 10 december.

Nordisk
Ungdom
Nordisk Ungdom
2011
Figur 1.4 Nordisk Ungdom

Propagandaspridning 38
Manifestation 15
Föredrag 4
Social aktivitet 11
Demonstration 1
Kampförberedande 1

Sedan starten 2009 har Nordisk Ungdom byggt upp en fungerande organisation och etablerat sig som en betydande aktör inom den rasideologiska miljön.
Samtidigt särskiljer sig organisationen från andra. Nordisk Ungdom är bland
de grupper som satsar mest målmedvetet på webben och har en annorlunda
strategi för propagandaspridning. Även om antalet aktiviteter är förhållandevis
blygsamt jämfört med övriga mer etablerade organisationer, gör sig Nordisk
Ungdom hörda inom miljön.
Deras aktiviteter är framförallt mer fantasifulla, men får tidvis karaktären av
trakasserier mot enskilda personer. Nordisk Ungdom har som exempel hållit
ett offentligt möte utanför hemmet hos en personalansvarig på företaget MTR
som ansvarar för Stockholms tunnelbana. Aktionen var en protest mot dåliga
arbetsvillkor inom MTR.52
En annan aktion var en protest mot en förskolas genusperspektiv. Förskolan
fick två dockor skickade till sig med en förklaring om att människor skiljer sig
åt genom kön. Nordisk Ungdom placerade även en likkista och ett kors utanför
Kungsbackas stadshus, tillsammans med ett brev till kommunen. Orsaken var
att kommunfullmäktige röstat ned Sverigedemokraternas förslag om att hålla
en lokal folkomröstning om flyktingmottagande.
Under året lanserades även rekryteringskampanjen Bli Aktiv som syftar till
att få locka medlemmar till Nordisk Ungdom och organisationens studentorganisation Svensk Student. Inom ramen för kampanjen har bland annat en
text publicerats, som i positiva ordalag förklarar fördelarna med att vara engagerad i Nordisk Ungdom, bland annat att studenter kan få bo hos likasinnade i
andra länder gratis.
52 Expo.se: http://expo.se/2011/sa-trakasseras-motstandarna-till-nordisk-ungdom_3774.html (besökt
120211).
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Antalet aktiviteter under året var 63 exklusive de nya aktivitetskategorierna
sociala aktiviteter, kampförberedande verksamhet och kommunpolitik (70
inklusive dessa aktiviteter). Av dessa är 38 olika former av propagandaspridningar och 15 är manifestationer.
2011 är första året som Nordisk Ungdoms olika aktiviteter redovisas för sig,
likt övriga organisationer i miljöns kärna. Jämförelser hur aktiviteten ökat eller
minskat kan göras först nästa årsrapport.

Aktiviteternas geografiska spridning
Som tidigare nämnt har vi detta år lagt till nya kategorier av aktiviteter. De
nya aktivitetskategorierna gör att statistiken över aktiviteternas geografiska
spridning som syns i tabell 1.10 kan läsas på två sätt. Som exempel har Västra
Götalands län haft 166 aktiviteter exklusive de nya aktivitetskategorierna
sociala aktiviteter, kampförberedande verksamhet och kommunpolitik. Siffran
inom parentes inkluderar dessa aktiviteter och motsvarar alltså 189. Siffran
utan parentes är mer jämförbar med tidigare års siffror.
Miljön hade stor geografisk utbredning vad gäller aktiviteter 2011. Verksamhet har bedrivits i 20 län, då inräknat de nya aktivitetskategorierna. Exkluderar man dessa så har aktivitet bedrivits i 19 län. Som tidigare nämnt behöver
det inte innebära att det finns en lokal grupp, eller ens sympatisörer, i dessa
län. Tidvis reser grupperna runt och genomför aktiviteter på orter som de inte
har medlemmar i.
Vidare så finns det också exempel på hur aktivister tar med sig lättspridd
propaganda, som klistermärken och flygblad, på resor och därmed får gruppen
att verka större och mer geografiskt spridd än den i realiteten är. En enskild
sympatisör kan även köpa material för utdelning från organisationernas
webbplatser och sprida den i sitt närområde. Den typen av individuella, av
organisationen oberoende aktiviteter, uppmuntras också men är inte föremål
för denna rapports granskning.
Under 2010 bedrevs aktivitet i samtliga län utom två - Jämtland och Västernorrland. Av de år som årsrapporten getts ut har verksamhet endast förekommit i Jämtland under 2008. Däremot har flera organisationer genomfört aktiviteter i Västernorrlands län under 2011, men i starkt begränsad omfattning.
Det är fortsatt storstadsregionerna som utmärker sig sett till antalet aktiviteter. Det finns samtidigt ett län som sticker ut - Värmlands län som under
2010 och 2011 hållit en ungefär lika hög aktivitetsnivå som Västra Götaland.
Även räknat till antalet grupper som varit aktiva i länen så utmärker sig storstadsregionerna, främst Stockholm och Västra Götaland.
Trots att Svenska Motståndsrörelsen under året har drabbats av avhopp av
såväl ledande personer som vanliga medlemmar, så märks det knappt i deras
geografiska spridning med ett län färre än förra året.
Tidigare år har Svenskarnas Partis geografiska täckning över landet minskat
successivt från och med 2008, då partiet hade aktivitet i samtliga län med
undantag för Jämtland. Utvecklingen mot mindre geografisk spridning var ett
tecken på organisatoriska problem, medlemstapp och namnbyte från Nationalsocialistisk Front. Under 2011 ser utvecklingen ut att ha stabiliserats och
partiet har varit aktivt i lika många län som året innan.
Nationaldemokraterna har under året tampats med problem där delar av
aktivistkåren lämnat partiet tillsammans med ledande personer. Trots det har
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Tabell 1.10 Regional fördelning av organisation utifrån aktiviteter. Siffran inom parentes inkluderar även
aktivitetskategorier som är nya för året (social aktivitet, kampförberedande verksamhet och kommunpolitik).

LÄN

AKTIVA
GRUPPER I
LÄNET 2011

ÅR 2008

ÅR 2009

ÅR 2010

ÅR 2011

Blekinge

22

21

1

10 (10)

SMR

Dalarna

87

119

83

60 (74)

SMR, FN Dalarna,
ND, FNU

Gotland

12

49

32

- (2)

Gävleborg

73

88

25

30 (34)

Halland

24

2

6

2 (2)

Jämtland

2

-

-

-

FNU
SMR, SvP, ND,
NNS
NU, FNU
FSS, Legion
Småland, NU,
NNS, SO, SMR,
SvP

Jönköping

88

98

160

108 (109)

Kalmar

70

79

53

25 (37)

NNS, SO, SvP

Kronoberg

26

27

12

10 (11)

SvP

Norrbotten

48

32

54

46 (47)

NU, SMR, SvP

Skåne

117

83

138

149 (164)

Forum Europa, FNU,
NNS, NU, SMR,
SvP

Stockholm

344

244

211

269 (313)

Dresdenkommittén,
Forum Europa, ND,
FNU, NU, Nordiska
Förbundet, NNS,
Stockholms FN,
Stoppa svenskfientligheten, SMR, SvP

Södermanland

92

70

84

60 (68)

ND, FNU, Nyköping
FN, SMR, SvP, NU,
NNS

Uppsala

77

55

32

46 (49)

FNU, NNS, SMR,
SvP, NU

Värmland

148

73

186

144 (187)

FSS, NNS, SMR,
SvP

Västerbotten

43

37

25

19 (20)

ND, Nationell
Norrland, SMR

Västernorrland

13

9

-

16 (16)

ND, FNU, NU, SMR

293

133

100

50 (61)

NU, SMR, SvP

Västmanland
Västra
Götaland

206

212

179

166 (189)

17

6

1

8 (8)

Östergötland

144

62

83

50 (55)

Okänd plats

3

5

4

6 (10)

1947

1507

1469

1274 (1466)

Örebro

SUMMA

Forum Europa, FSS,
Nationell Norrland,
FNU, NU, NNS,
Svensk Student,
SMR, SvP
SMR, SvP
Forum Europa, FNU,
NNS, SO, SMR,
SvP
FSS, Nationell
Norrland, FNU,
NU, SvP

Förkortningar: FN - Fria Nationalister, FNU - Förbundet Nationell Ungdom, FSS - Försvarskåren
Sveriges Självförsvar, NNS - Nordiska Nationalsocialister, NU - Nordisk Ungdom, SO- Svensk
Opposition, SMR - Svenska Motståndsrörelsen, SvP - Svenskarnas Parti.
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Tabell 1.11 Länsaktivitet efter organisation

Svenskarnas Parti

14

Svenska Motståndsrörelsen

16

Nationaldemokraterna

6

Förbundet Nationell Ungdom

10

Nordisk Ungdom

10

Nordiska Nationalsocialister

10

vi noterat aktiviteter i sex län med betoning på Stockholm. Jämförande siffror
för tidigare år finns inte att tillgå eftersom det är första gången som Nationaldemokraterna tas med i årsrapporten.
Parallellt med dessa tre grupperingar har Nordisk Ungdom, Nordiska Nationalsocialister och nykomlingarna Förbundet Nationell Ungdom varit aktiva
i tio län vardera. I förra årsrapporten konstaterades att Nordisk Ungdom
främst var ett storstadsfenomen med starkast bas i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Under 2011 har tonvikten varit på Stockholm, men nytt för detta år
är aktivitet i Jönköping, Halland, Norrbotten och Västernorrlands län, dock i
blygsam skala.
Stockholm är det län som under 2011 ökat mest gällande aktiviteter. Åren
2008-2010 minskade de olika gruppernas verksamhet i länet stadigt. Tidigare
Tabell 1.12 Kommuner med 20 aktiviteter eller fler (samtliga kategorier)

KOMMUN

ANTAL AKTIVITETER

Stockholm

160

Karlstad

56

Göteborg

44

Kristianstad

41

Värnamo

41

Nyköping

38

Jönköping

36

Luleå

34

Grums

32

Borlänge

30

Haninge

28

Helsingborg

27

Linköping

27

Vänersborg

27

Huddinge

25

Uppsala

25

Surahammar

22

Södertälje

22

Tierp

22

Västerås

22

Vaggeryd

21

Hammarö

20

Hudiksvall

20
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år har aktivistnätverket Fria Nationalister krackelerat samtidigt som Svenskarnas Parti haft svårt att skapa en aktiv avdelning.53 Under 2011 har aktivismen
fått en nytändning vilket dels kan bero på att Svenskarnas Parti fått igång en
fungerande Stockholmsavdelning, men även att flera andra grupper var aktiva.
Stockholm är även den enskilda kommun med flest aktiviteter. På andra plats
hamnar Karlstads kommun i Värmlands län där Svenskarnas Parti stod för
den absoluta majoriteten av verksamheten. Främst har aktiviteterna bestått av
flygblad, klistermärken eller affischer samt studiecirklar och föredrag. Även en
del offentliga manifestationer på gator och torg har genomförts. På tredje plats
hamnar Göteborgs kommun och fjärde plats Kristianstad. I det senare fallet
handlar det om en lokalavdelning till Svenska Motståndsrörelsen som dominerar aktiviteterna. Främst har verksamheten handlat om flygbladsutdelningar
och offentliga manifestationer på gator och torg.

Aktiviteternas spridning över tid
2008 och 2009 års rapporter visar på en större andel aktiviteter under sommarhalvåret än under vinterhalvåret. Affischeringsrundor, särskilt de som
genomförts nattetid, passar sig bättre under vår- och sommarmånaderna.
Men de två senaste åren har den trenden inte varit lika tydlig. Inför valet 2010
ökade aktiviteten markant. Uppgången kan delvis tillskrivas den valsatsning
som den största grupperingen Svenskarnas Parti genomförde. Under 2011
fanns visserligen en topp i mars, men i övrigt är aktiviteten något mer jämnt
fördelad över året jämfört med tidigare år.
Figur 1.5 Aktivism månadsvis 2008-2011
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Under 2011 såg vi en ökning fram till mars och därefter sjunker aktiviteten
successivt fram till sommaren med en mindre uppgång i maj. Efter årets lägsta
punkt i juni ökar aktiviteten igen. Vanligtvis har det skett en viss ökning perioden inför Salemmanifestationerna i december, med undantag av 2009. Men
den relativa ökning som skett under motsvarande period 2011 kan sannolikt
inte tillskrivas demonstrationen Stoppa Svenskfientligheten som ersatte demonstrationen i Salem. Istället för flygbladsutdelningar, som varit den vanliga
metoden att sprida information om arrangemanget, satsade arrangörerna
under 2011 mer på sociala medier.54
Värt att notera är att det finns en stor skillnad mellan de två mest aktiva
53 Ekman, M. & Olsson, D, (2010) Svensk vit makt, årsrapport 2010.
54 Nationell Idag nr 41 okt 2011, s. 16.
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Figur 1.6 Aktivism månadsvis 2011
Nationaldemokraterna
Nordisk Ungdom

150

Svenska Motståndsrörelsen
Svenskarnas Parti

120
90
60
30
0

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

organisationerna - Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen. Den
förstnämnda har under året haft en tydlig aktivitetstopp i mars månad. En
möjlig förklaring är den aktivisthelg som Svenskarnas Parti anordnade tillsammans med sina lokalgrupper. I juni var aktiviteten som lägst för att därefter
komma igång igen.
Svenska Motståndsrörelsen har en mer jämn aktivitetsgrad över året. En
förklaring är sannolikt kravet på aktivism för att få vara fullvärdig medlem.
Olika aktiviteter får olika poäng som ska redovisas till moderorganisationen.
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Den rasideologiska miljön på
internet
Kapitlet beskriver den rasideologiska miljöns nätgemenskap, antalet
webbplatser och användningen av sociala medier.
Internets betydelse
Miljön är generellt sett snabb på att utnyttja ny teknik. Under 1990-talet
gällde det cd-skivan som förenklade och minskade kostnaden för spridning av
musik. Senare kom internet som snabbt blev en kanal för allehanda rasistgrupper, och successivt har även sociala medier fått sitt genomslag. Under 2011 utgjordes den rasistiska nätnärvaron främst av internetsidor, Facebook-grupper,
community-sajter, bloggar, You Tube- och Twitter-konton, podcasts m.m.
Internets betydelse för miljön är ovärderlig och fyller även en psykologisk
funktion. Innan nätet var personer med rasistiska och nazistiska åsikter förpassade till tidningsprenumerationer och möten för att få ta del av information.
Där fick de sina rasistiska åsikter bekräftade av likasinnade. Denna bekräftelse
är viktig eftersom det handlar om en stigmatiserad rörelse som hyllar värderingar som borde varit förpassade till historiens skräphög. Precis som möten och
tidningar fyller internet en viktig identitetsskapande funktion, skillnaden är
att det bara krävs några knapptryckningar. Dessutom går det i högre grad att
vara anonym.

Definitioner och arbetssätt
Följande genomgång av den rasideologiska miljöns aktiviteter på internet
fokuserar på svenskspråkiga sidor som uttrycker ett stöd för rörelsens idéer
eller vars avsändare själva placerar sig i den politiska inriktning vi här valt att
benämna som den rasideologiska miljön.
Det innebär att det finns en större mängd av både rasistiska och invandrings
kritiska hemsidor som inte ingår i rapporten. Den antisemitiska webbplatsen
Radio Islam är idag den största databasen över antijudisk propaganda, men
faller på grund av vår avgränsning utanför denna granskning.
Detsamma gäller de flesta antimuslimska webbplatserna, liksom radikala
antisemitiska islamistgruppers sidor.

Några begrepp
Webbplats
En samling av logiskt sammanhängande och med hyperlänkar sammanbundna
webbsidor på internet.
Webbportal
En stor webbplats tänkt att användas som startplats på webben och som samlar information och länkar till andra webbplatser och sajter.
Domän/domännamn
En adress som vanligtvis leder till en server där till exempel en hemsida är belägen. De flesta organisationer har egna domännamn som svenskarnasparti.se och
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nordiskungdom.se. Mindre grupper och lokala underavdelningar ligger ofta
under huvuddomänen, som frianationalister.se/goteborg.
Serverplats
För att kunna driva en webbplats krävs ofta ett informationsutrymme på en
serverplats vilken tillhandahålls av specialiserade IT-företag, i regel mot en
avgift.
Sociala medier
Ett samlingsnamn för olika typer av aktiviteter på internet som kombinerar
teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll såsom forum,
sociala nätverk, bloggar etc.
Blogg
En ofta enklare webbplats med i regel snabbare uppdatering. Ofta knuten till
någon av de kommersiella bloggportalerna eller till rörelsens egna bloggportaler som Motpol.nu. De fristående bloggarna som ingår i vår sammanställning är de som har ett politiskt inflytande på rörelsen.
Forum
Kontaktplatser på internet där registrerade användare kan utbyta åsikter eller
kommentarer. Exempel på sådana forum är Nordisk.nu och Frihet.nu.

Internets funktioner
Rörelsens främsta mål är att nå ut med sin politik. Samtidigt är det en förhållandevis fattig rörelse. Visserligen kommer en del pengar in via medlemsavgifter, donationer, försäljning av musik, böcker m.m. Men några större
inkomstkällor saknas i regel. Här fyller internet en viktig funktion som en
billig kanal med potential att nå många mottagare. Att bygga hemsidor är i
dagsläget enkelt och i regel finns kunskapen bland medlemmarna.
Varje grupp eller organisation med självaktning har sin egen webbplats. Där
berättar gruppen om aktiviteter, mål och hur kampen bedrivs. Men hemsidan
är ofta inte den enda närvaron på nätet. Texter som publiceras återges ofta gärna på gruppens Facebooksida med länk till artikeln. Vid sidan av hemsidan och
Facebook-sidan finns tidvis en eller flera bloggare knutna till samma grupp.
You Tube används i sin tur för att visa filmklipp på en eller flera av gruppens
sidor. Nätet används alltså på en mängd olika sätt.
Ett exempel är Nordisk Ungdom som håller sig med en organisationshemsida, Facebook-sidor för organisationen respektive sin föreläsnings- och
pubverksamhet, kampanjhemsida inklusive kampanjbloggar där kampanjens
verksamhet visas genom bilder och You Tube-klipp. Dessutom listas organisationsföreträdarnas Twitter-konton. Organisationen finns därmed på bred front
på nätets olika arenor, liksom andra organisationer inom miljön.
Via sidorna sprids även flygblad och annan propaganda som pdf-dokument.
Flera webbplatser är nyhetsförmedlare och kommenterar händelser utifrån
den egna ideologin. Andra utgör bokförlag, tankesmedjor, community-sajter,
uppslagsverk, webbshoppar osv. Sammantaget kan man tala om en egen webbaserad infrastruktur.
Som identitetsskapare fyller community-sajterna Facebook och Nordisk.nu
en särskilt viktig roll. Här bekräftas ständigt föreställningen om förtryckta
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sanningssägare och övriga samhället som förledda av politiker, journalister,
företagsledare m.fl. Målet att bygga samhörighet är ett uttalat strategiskt mål
för Nordisk.nu:
Trött på Lunarstorm? Nordisk.nu är portalen med nordisk identitet, kultur och tradition som tema. Här sammanstrålar den nordiska ungdomen i en frispråkig och engagerad atmosfär för att ta sikte på framtiden utan politiskt korrekta begränsningar!55
Samtidigt finns det anledning att vara en smula kritisk till de sociala mediernas
betydelse för miljön. Att en Facebook-grupp har många ”gilla-klick” kan se
imponerande ut. Men vad betyder det i praktiken? I första hand handlar det
om att definiera sig och sina åsikter inom den sociala gemenskapen på Facebook. Det innebär inte att lika många är beredda att delta i verkliga aktiviteter,
ofta är det ganska få.

Spridning
Det finns få siffror som pekar på vilket genomslag den nätbaserade verksamheten har. Forum för levande historias intoleransrapport från 2004 ger vissa
ledtrådar till webbplatsernas genomslag. I den anger sju procent av de tillfrågade eleverna från årskurs åtta upp till sista året i gymnasiet att de besökt
en ”extremnationalistisk eller rasistisk hemsida”. Bland de ungdomar som i
undersökningen betraktas som ”mycket toleranta” är motsvarande siffra 2,4
procent. Bland de ”intoleranta” har fyra av tio någon gång besökt en sådan
hemsida.56
Under 2011 genomförde Synovate en undersökning på uppdrag av tidskriften Expo och Dagens Nyheter.57 Undersökningen, som baserades på 1010 personer, fokuserar på genomslaget för tio främlingsfientliga och rasistiska hemsidor
och vilka som besöker dem. Av de undersökta hemsidorna faller sex av dem
inom ramen för denna rapport: Nordisk.nu som är en community-sajt, Nationell Idag – Nationaldemokraternas webbupplaga av papperstidningen med
samma namn, Realisten som är Svenskarnas Partis nättidning, Nationellt Motstånd – hemsida för Svenska Motståndsrörelsen, Nationell.nu som fungerar
som en fristående nyhetssida och slutligen bloggportalen Motpol.nu. Samtliga
dessa har funnits en längre tid och är väletablerade inom rörelsen.
Frågan som ställdes var: “Jag undrar om du har besökt någon av följande
hemsidor/bloggar under de senaste tolv månaderna?” Det bör understrykas att
resultaten inte nödvändigtvis säger något om besökarnas sympatier för budskapet som hemsidorna torgför. Resultaten är ändå i flera fall intressanta. Den
mest besökta webbplatsen är Svenskarnas Partis nättidning Realisten som en
procent svarar att de besökt. På andra plats hamnar community-sajten Nordisk.nu som 0,5 procent svarade att de hade besökt.
Den hemsida som sticker ut mest är Nationaldemokraternas nätupplaga av
papperstidningen Nationell Idag. Ingen i undersökningen uppger att de besökt
sidan. Resultatet är onekligen intressant eftersom Nationell Idag är en vecko
tidning med presstöd på närmare 1,7 miljoner kronor under 2011.58 Den har
55 Nordisk.nu: http://www.nordisk.nu/content.php?r=122 (besökt 120117).
56 Intolerans, Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga (2004) Forum för levande historia tillsammans med Brottsförebyggande rådet.
57 Tidningen Expo, nr 4 2011.
58 Expo.se: http://expo.se/2011/nationell-idag-kan-bli-granskad_4365.html (besökt 120117).
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dessutom delats ut gratis av grupper som Förbundet Nationell Ungdom och
Svensk Opposition vid ett flertal tillfällen under 2011. Varumärket verkar trots
det vara väldigt svagt och har inte fått något större genomslag.
Nyhetssidan Nationell.nu var det 0,1 procent som hade besökt. Samtidigt är
Nationell.nu en av de viktigaste nyhetssidorna inom miljön. Webbplatsen hade
enligt egna uppgifter mellan 7 000-10 000 unika besökare om dagen under
delar av våren.59

Spridning i sociala medier
Den tidigare nämnda Nordisk.nu har de senaste åren haft ett snabbt uppsving från 2008 med 10 917 registrerade konton till 23 174 i skrivande stund
(120119).60 Det är en rejäl ökning för en extremrörelse. Samtidigt bör siffrorna
ses med en viss skepsis. Inte minst därför att en person kan ha registrerat flera
användarkonton. Siffran säger inte heller något om hur många av kontona som
verkligen används.
Miljön har inte haft samma framgångar i en av de sociala mediernas viktigaste
kanaler – Facebook. Även om miljön snabbt tar till sig ny teknik verkar de inte
veta hur de ska få ett genomslag. En genomgång av Facebook-grupper visar
att endast en – Nationaldemokraterna – har lyckats nå över tusen ”gillanden”
(1450 vid tidpunkten 111231). På andra plats kommer Nordisk Ungdom som
genomfört en aktiv satsning för att flera ska ”gilla” deras Facebook-sidan. Sista
december 2011 hade 918 personer gillat sidan. Vid sidan av dessa hade Salemfondens Facebook-sida 716 medlemmar. Utöver dessa sjunker antalet drastiskt
till några hundra per Facebook-grupp.
Förklaringen till varför Facebook-grupperna för en tynande tillvaro, är
troligen graden av offentlighet. Facebook-användare riskerar att tvingas stå till
svars för de grupper han/hon är med i. Då är det enklare att vara del av rörelsen på Nordisk.nu via ett anonymt användarnamn bland andra likasinnade.
Detsamma gäller Nationell.nu som inte kräver något av besökaren, inte heller
för dem som kommenterar eller debatterar artiklar.
För att sammanfatta så har rörelsen i stort misslyckats med sin satsning på
Facebook. Detta trots att miljön inför demonstrationen Stoppa Svenskfientligheten, satsade på sociala medier när de mobiliserade deltagare. Tanken
var bland annat att ”undersöka slagkraften hos sociala medier och nationella
webbsidor”, enligt Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag.61 Trots arrangerade resor från olika delar av landet samlade demonstrationen endast
ca 550 deltagare.62 Försök har även gjorts med Facebook-annonser av Nationaldemokraterna och Dan Eriksson från Svenskarnas Parti för att få fler som
följer deras Facebook-sidor.63
Det finns en Facebook-grupp som i sig inte tillhör miljön, men som är värd
att nämnas. Det gäller gruppen Stoppa Pedofilerna som hade 5494 ”gilla-markeringar” 31 december 2011. Det är en aktiv grupp som växer snabbt och som
59 Nationell.nu: http://www.nationell.nu/2011/06/01/hjalp-nationell-nu-vaxa-annu-mer/ (besökt 120117).
60 Ekman, M. & Olsson, D, (2010) Svensk vit makt, årsrapport 2010, Expo samt Nordisk.nu: http://nordisk.
nu/ (besökt 120117).
61 Nationell Idag nr 41 okt 2011, s. 16.
62 Nationell.nu: http://www.nationell.nu/2011/11/09/bussresor-fran-hela-sverige-sa-har-reser-du-tillstoppa-svenskfientligheten/ (besökt 120117) samt Expo.se: http://expo.se/2011/oroligt-vid-hogerextremdemonstration_4582.html (120117).
63 Dagens Nyheter: http://www.dn.se/nyheter/sverige/nationaldemokraterna-annonserar-pa-facebook (besökt 120117) samt skärmdump från Facebook 111131.
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Tabell 2.1 Urval av Youtube-kanaler kopplade till den rasideologiska miljön 2011. Siffror inom parentes är förra
mätpunkten 110223.

YOU TUBE-KANAL

ORGANISATION

REGISTRERAD

Nordisk Ungdom

Nordisk Ungdom

2008-10-11*

NDs You Tube-kanal

Nationaldemokraterna

09-05-04

SvP Media

Svenskarnas Parti

09-01-08

iMEDIA/Info-14 Media

Info-14

09-01-07

Motståndsmedia

Svenska Motståndsrörelsen

09-02-05

FILMKLIPP

VISNINGAR

PREN

36 (info saknas)

206 140 (info saknas)

384 (info saknas)

57 (info saknas)

66 215 (info saknas)

249 (info saknas)

23 (18)

100 920 (78 115)

202 (159)

18 (18)

42 158 (37 841)

90 (83)

93 (70)

552 561 (351 428)

698 (410)

Siffrorna inom parentes gäller den tidigare mätpunkten 23 mars 2011.
* Nordisk Ungdoms You Tube-kanal verkar tidigare ha varit ett privat konto. Det förklarar varför kanalen
är äldre än organisationen.

tillhör ett nätverk som ”hänger ut” pedofiler på nätet. Merparten av medlemmarna och inläggen är från personer som sannolikt saknar koppling till extrema rörelser. Men bland de som kommenterar finns även några av rörelsens
mest kända profiler. Bland de aktiva på deras Facebook-sida under 2011 finns
bland annat Magnus Söderman inom Nordengruppen och tidigare Svenska
Motståndsrörelsen, Daniel Spansk - kommunpolitiker för Nationaldemokraterna tills han hoppade av 2011 efter interna stridigheter, Dan Berner som
varit aktiv i den nazistiska rörelsen sedan 1990-talet m.fl. Gruppens officiella
talesperson är Mikael Skillt, tidigare aktiv i Svenska Motståndsrörelsen och
Nationaldemokraterna, som även kallar sig ”mentor” för Förbundet Nationell
Ungdom. Förbundet har även delat ut flygblad i områden där enskilda pedofiler bor, bland annat en person som frikändes i hovrätten men listats som dömd
på Stoppa Pedofilernas hemsida.64
Vid ett antal tillfällen under året har påpekanden gjorts från medlemmar i
Facebook-gruppen att nazistkopplingen framställer organisationen i dålig dager. Nätverket tillbakavisar kritiken och menar att de ser till ”barnets bästa”:
I vårt arbete finns inga röda, bruna, gröna eller annat färgande av partier. Det finns
bara eldsjälar som vill våra barns bästa. Så skällsord som brunskjorta eller nazist
är inget vi bryr oss om, vi ser till vad personerna gör för nätverket och i en förlängning vad de här personerna gör för barnen. Kort och gott tycker vi att din inställning
är tråkig, speciellt när det är barnen som får lida för att man inte kommer överens
politiskt.65

You Tube
Med hjälp av You Tube visas kortare filmsekvenser från organisationernas aktiviteter, alltifrån de egna medlemmarnas strapatser i skogen till sammanstöt64 Expo.se: http://expo.se/2012/hogerextremist-bakom-manifestation-mot-pedofili_4668.html (besökt
120117).
65 Nätverket Stoppa Pedofilernas Facebook-sida, inlägg 111103.
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ningar med politiska meningsmotståndare, eller den senaste demonstrationen.
Ofta finns videokameran med i den dagliga verksamheten, vid flygbladsutdelningar och torgmöten. Redan i förra årsrapporten konstaterades att redigeringen av filmerna blivit mer sofistikerad. Den trenden har fortsatt med bland
annat flera filmer som producerades inför demonstrationen Stoppa Svenskfientligheten.
Det är även på You Tube som rörelsen har sina största framgångar i sociala
medier. Den organisation som haft flest tittare på sina filmklipp är Svenska
Motståndsrörelsen, den organisation som annars är mest traditionell i sina
arbetsmetoder och skeptisk till den nya tekniken. You Tube-klippen som även
läggs in på deras hemsida har visats 552 561 gånger fram till sista december
2011. Det kan jämföras med förra mätpunkten 23 mars 2011 då siffran låg på
351 428 visningar.

Antal webbplatser
Antalet webbplatser har sedan årsrapporterna började ges ut ökat från 96
svenskspråkiga sidor 2008 till 121 under 2010. Under 2011 motsvarade antalet
webbplatser 125, varav 7 tillkommit efter rapportens nya definition av grupper
som studeras. Med andra ord handlar det inte om några större förändringar
jämfört med året innan. Siffran över antalet webbplatser anger hur många som
existerat under ett år. Det innebär webbplatser som varit aktiva, inaktiva och
även sådana som legat ute till allmän beskådan men tagits bort under året.

Definitioner
a) Aktiv/inaktiv
Aktiva webbplatser är sådana som uppdaterats under 2011. Inaktiva har således
inte uppdaterats men haft material som varit tillgängligt på nätet. Inaktiva
sidor kan även övergå till att bli aktiva igen. Ett exempel är den historierevisionistiska sidan sannhistoria.org, som vill ge en motbild till myndigheten Forum för levande historia. Den var inaktiv under nästan två års tid för att våren
2010 aktiveras på nytt. Under den inaktiva perioden har sidan trots allt utgjort
en samling av historierevisionistisk propaganda.
b) Ny/borttagen
I siffran över webbplatser ingår även sidor som tagits bort under året. Att en
hemsida beskrivs som borttagen innebär att den inte bara blivit inaktiv, utan
helt släckts ned – eller omdirigerats till en annan hemsida. Det händer även att
webbplatser både läggs ut och tas bort under ett och samma år. Ett exempel är
Forum Europa – ett slags föreläsningsprojekt som både lanserades på webben
och togs bort under 2011.

Innehåll
Den rasideologiska miljöns nätgemenskap består av en rad olika typer av
webbplatser. Under 2011 räknar vi till nio kategorier, även om gränsdragningen inte alltid är självklar. Ofta innehåller en webbplats olika genrer av material och kan ha olika användningsområden. Flera organisationswebbplatser
informerar inte enbart om den egna organisationen. De kan även ha löpande
nyhetsförmedling och en avdelning för försäljning av material. Det som ligger
till grund för rapportens klassificering är webbplatsens huvudsakliga syfte.
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Tabell 2.2 Typer av webbplatser				

WEBBPLATS

2008

2009

2010

2011

Band

5

8

7

4

Blogg

24

26

35

42

E-handel

11

12

11

13

Forum

1

2

3

2

Kampanj

4

10

14

14

Nyhetsförmedling

5

7

9

8

Organisation

36

34

34

32

Portal

5

4

3

2

Övrigt

5

5

5

8

Summa

96

108

121

125

a) Organisationshemsidor
Organisationernas webbplatser är själva fundamentet i den rasideologiska
rörelsens nätgemenskap. Där presenterar grupperna sin verksamhet och det är
ofta härifrån de politiska utspelen görs och kampanjer bedrivs. Under 2011 är
antalet organisationshemsidor 31. Att organisationshemsidorna är fler än antalet aktiva organisationer beror främst på att webbplatser legat kvar på internet
efter att organisationen somnat av.
Många webbplatser berättar vad organisationen eller gruppen har gjort och
åstadkommit. I andra fall publiceras ideologiska eller kommenterande texter
m.m.
b) Bloggar
Vi räknar i vår granskning enbart bloggar som är direkt knutna till redan
befintliga organisationsstrukturer som Motpol.nu samt enskilda bloggar som
bedöms ha ett reellt politiskt och organisatoriskt inflytande på miljön. Merparten bloggar ligger fortfarande under portalen Motpol.nu, en av kvarlevorna
efter Nordiska Förbundet. Under 2011 hade Motpol 32 bloggar plus själva portalsidan. Motpols slogan lyder ”försvarare av den långa nordiska traditionen av
fri debatt, yttrandefrihet och åsiktsfrihet”. Skribenterna uppges representera
ett ”brett spektrum av ideologiska inriktningar, men förenas i en gemensam
värdegrund baserad på ett värnande om nordisk kultur och tradition”.66
Motpol utgör i praktiken ett nav för rörelsens identitära falang. Många
av bloggarna har en intellektuell framtoning och kan ses som ideologiska
idégivare åt en annars på många sätt antiintellektuell och andefattig rörelse.
Diskussionerna är ibland på en relativt hög nivå och handlar tidvis om såväl
moderna som äldre utländska fascistiska tänkare och ideologer.
Två nationaldemokratiska bloggare är Marc Abramsson, tillika Nationaldemokraternas partiledare, och Sanna Hill från samma parti. Deras respektive
bloggar tillkom under året.
c) Nyhetsförmedling
Rörelsen håller sig med ett antal webbplatser som publicerar nyheter, några av
dem till synes välbesökta. Under början av 2011 lades en av dessa, Info-14, på
is. Några av tidningens bakgrundsfigurer är kända aktivister med många års
erfarenhet.
66 Motpols avsiktsförklaring, http://motpol.nu/avsikt.php (besökt 120228).
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Beslutet offentliggjordes redan 6 januari 2011 utan någon närmare förklaring:
Sett till den svenska nationella rörelsen är info-14 den i särklass främste nyhetskällan med en kontinuerlig verksamhet över flera år, tills vidare kommer detta dock att
ändras. Sedan årsskiftet och utan vidare tidsbestämning så kommer Info-14.com:s
uppdateringar att ligga på is. Verksamheten kommer att ses över inför framtiden.67
Rollen som den främste nyhetsförmedlaren har tagits över av Nationell.nu.
Webbplatsen levererar dagliga nyhetstexter. Rapporteringen är öppet antisemitisk och påstår bland annat att judar planerade att utrota det tyska folket.68
Webbplatsen rapporterar även från miljöns olika arrangmang, gör intervjuer
och beskriver världshändelser utifrån en ideologisk grundsyn.
Realisten drivs av Svenskarnas Parti och har karaktären av ett partiorgan
på nätet. Webbplatsen publicerar nyheter, analyser och krönikor. Trots att
partiet taktiskt har tonat ner den nationalsocialistiska ideologin, och numera
inte uppträder i uniform, recenseras böcker som Ett annat Tyskland utgiven av
Nordengruppen.69
Nationell Idag är Nationaldemokraternas tidning som både finns på nätet
och som papperstidning. Webbtidningen har karaktären av en dagstidning
med nyheter filtrerat genom ett ideologiskt filter. Nyheterna kretsar ofta kring
brott, invandring och politik med rubriker som ”Snart inga vita kvar i Londons skolor”.70
Vid sidan av dessa finns ytterligare ett antal mindre nyhetsförmedlare.
d) Kampanjsidor
Användningen av webbplatser för enskilda kampanjer har fortsatt. En gruppering som haft flera kampanjsidor under både 2010 och 2011 är Nordisk Ungdom. Under 2011 har organisationen drivit kampanjen Bli Aktiv.nu med målet
att öka antalet medlemmar.71 Där fortsätter organisationen på den inslagna
vägen med ett ”positivt” budskap, där de berättar om fördelarna med att vara
”nationalist” och det sociala nätverk ett medlemskap medför. Vanligtvis brukar miljöns argument för medlemskap handla om samhällets förfall, politikernas svek och en hotande konspiration.
Ett lite udda nytillskott under 2011 är kampanjen Sanguis.nu vars mål är att
lära ut hur man skapar förändring genom politisk lobbying:
På den här sidan så kommer vi att gå igenom hur man skriver insändare, hur man
kan påverka politiker, hur man debatterar och hur man når fram till rätt personer.
Om många av er gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig och de politiska
besluten förhoppningsvis mer gynnsamma för nationalister. Vi vill sprida kunskapen
om hur man agerar för att få till stånd en förändring. Det krävs inte en stor budget och
professionella lobbyister för att påverka politiska beslut. Seriösa argument och ett stort
engagemang räcker oftast väldigt långt.72
67 Info-14.com: http://Info14.com/2011-01-06-tillfallligt_avbrott.html (besökt 120119).
68 Nationell.nu: http://www.nationell.nu/2011/08/11/den-slutgiltiga-losningen-var-judisk-ville-utrota-allatyskar/ (besökt 120119).
69 Realisten: http://www.realisten.se/2011/12/31/ett-annat-tyskland/ (besökt 120119).
70 Nationell Idag: http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=1699 (besökt 120119).
71 Se www.bliaktiv.nu.
72 Sanguis.nu: http://www.sanguis.nu/?page_id=18 (besökt 120227).
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Bakom Sanguis.nu står en aktivist från Svenskarnas Parti. Inför lanseringen
av Sanguis tog flera svenska riksdagsledamöter emot e-post från personer som
sade sig vara oroade över att halalslakt ska tillåtas i Sverige. E-postmeddelandet är standardiserat, kopierat från samma aktivists privata blogg där endast
avsändaren skiljer sig åt.73
Under året har även ett antal kampanjsidor tagits bort från nätet. Det gäller
bland annat Salemfonden som varit navet i Salemdemonstrationen.
e) Forum
Nordisk.nu har även detta år behållit positionen som ledande internetforum
för rörelsen. Redan 2010 passerade antalet registrerade användare 20 000.
Som tidigare nämnts behöver detta dock inte innebära att det handlar om över
20 000 personer. Snarare är inte fler än några hundra inloggade samtidigt.
Nordisk.nu startades som del av Nordiska Förbundets målsättning att svetsa
samman nordens vita invånare och stärka deras identitet. Udden var tidigt
riktad mot ungdomsforum som Lunarstorm som då fortfarande var populärt.
Ca två år efter lanseringen av Nordisk.nu såg även Frihet.nu ljuset. Bakom
forumet står Fria Nationalister. Satsningen har dock gått betydligt sämre än
för Nordisk.nu. Två månader efter lanseringen 2009 hade forumet ca 1 000 användare, men vid utgången av 2010 hade antalet inte passerat 2 000-strecket.
Kring årsskiftet 2011/2012 låg antalet strax över 2 000.
f) E-handel
Rörelsen behöver inkomster för att upprätthålla verksamheten. Tidigare har
musiken varit en viktig inkomstkälla, främst under delar av 1990-talet. Idag
har musiken som handelsvara till stora delar spelat ut sin roll. Nyhetssidan
Info-14 meddelande under 2009:
Nordvind Records är det andra svenska skivbolaget som på kort tid meddelar att de
lägger ner sin verksamhet, med hänvisning till att nya nedladdningstrender försvårar
all form av skivproduktion (…) Beslutet har tagits efter att man noterat att nationella
anammar samma trender som folk i gemen, det vill säga att det under en längre tid
skett en ökad nedladdning av musik från nätet illegalt istället för att konsumenterna
köper produkterna. Producenterna har därför kommit fram till att det i långa loppet
blir svårt att få verksamheten att gå runt.74
Försäljningen fokuserar numer snarare på böcker, tidningar, kläder, affischer
m.m. Både musik och film säljs fortfarande men har inte en lika framträdande
roll.
Under året bedrev nio olika webbutiker någon verksamhet. Bland de större
webbutikerna finns Arminius, Arktos, Sniper Records och Midgård. Arminius
tillhör Svenskarnas Parti där varorna består av allt från kläder till antikvarisk
litteratur med titlar som Judefrågan och dess lösning.75
Bakom Arktos finns personer med bakgrund inom Nordiska Förbundet.
Företaget har sin bas i London i form av Arktos Media Ltd. Förutom nyutgåvor av mer moderna, framför allt traditionalistiska, författare, hittas böcker
73 Expo: http://expo.se/2011/politiker-mal-for-nazistisk-lobbygrupp_3603.html (besökt 120119).
74 Info-14.com: http://Info14.com/2009-08-24-nordvind_records_avslutar_sin_verksamhet.html (besökt
120119).
75 Arminius.se: http://www.arminius.se/born-erik-von-judefragan-och-dess-losning.html (besökt 120119).
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från bland annat Nordiska Förbundets före detta förlag. Liksom Nordiska
Förlaget har Arktos ambitionen att drivas efter vanliga företagsekonomiska
principer. Förlagets böcker saluförs även via Adlibris och Bokus samt har i ett
par fall lyckats få böcker recenserade i etablerade medier i Sverige och utomlands.76 Arktos webbutik finns på sex olika språk.
Webbutiken Midgård, grundad i Göteborg 1994, har fortsatt sin verksamhet
under 2011. Midgård har inte som syfte att bringa in pengar till rörelsen utan
drivs som ett kommersiellt företag. Ytterligare exempel är Nationaldemokraternas Sverigebutiken som bland annat säljer böcker, musik och dekoration för
hemmet samt Kampboden tillhörande Svenska Motståndsrörelsen som har ett
mindre utbud av litteratur och propagandamaterial.
g) Webbportaler
Två webbplatser har karaktären av portaler. Den första är själva portalsidan
Motpol som samlar företrädesvis identitära bloggare. Bland bloggarna finns
kända personer inom den rasideologiska miljön som Jonas De Geer och John
Järvenpää. Jonas De Geer blev uppmärksammad som redaktör för tidningen
Salt som kom ut perioden 1999-2002. Av portalens 32 bloggar har 20 varit
aktiva varav två är nya för året.
Den andra portalsidan tillhör aktivistnätverket Fria Nationalister som i
dagsläget för en tynande tillvaro. Endast Fria Nationalister Dalarna och Stockholm har under året uppdaterat sina respektive sidor med enstaka texter.
h) Övrigt
Webbplatser som inte kan sorteras in under ovanstående rubriker hamnar under kategorin ”övrigt”. Här ingår bland annat webbplatser som inte tillhör en
organisation, inte är en blogg, och inte riktigt platsar in under tidigare kategorier.
Ett tydligt exempel är uppslagsverket Metapedia som kan beskrivas som en
efterapning av Wikipedia, och där miljöns syn på verkligheten och samhället dominerar. Under 2011 fanns över 8 000 artiklar. Metapedia finns även
på ett stort antal andra språk och störst är den ungerska Metapedia med över
101 000 artiklar.77

Serverplatser
Av de webbplatser som varit aktiva, inaktiva eller tillkommit under året, syns
en tydlig trend angående var de är placerade - i USA och Nederländerna. I det
senare fallet är det den identitära falangen som flyttat sina webbplatser till
Nederländerna, vilket bland annat inkluderar portalen Motpol och alla dess
bloggar. Dessa webbplatser ligger hos Godaddy, en av de större internationella
webbhotellen, som även etablerat sig i Nederländerna.78 Att flytta dem från
USA ger i regel snabbare laddningstider. I övrigt är webbplaserna placerade
på webbhotell i Sverige och Danmark. Jämförelsen mellan 2011 och 2010 kan
dock påverkas av att 2011 års granskning valt att inte inkludera de som blivit
borttagna under året.

76 Ekman, M. & Olsson, D, (2010) Svensk vit makt, årsrapport 2010, Expo samt www.adlibris.com och www.
bokus.se.
77 Se http://hu.metapedia.org/
78 Presskontakt.se: http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/145328/ (besökt 120123).
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Expo Research
Expo Research annually presents statistics and facts on the Swedish race ideological environment. This report is the third in the series. The aim of the report
is to provide a picture, based on extensive and systematized information, of the
temporal changes and tendencies that have been observed in the race ideological environment.
Currently the only comparable report is published annually by the Swedish
National Council for Crime Prevention (Brottsförebyggande rådet, Brå). The
document provides statistics on reported hate crimes. The National Council
does not, however, observe the race ideological environment as such. For this,
systematic collection and analysis of activities and internal processes in the
environment is required.

Method and sources
Expo Research was founded in 2009 for the purpose of collecting information
on the race ideological environment and other racist-, anti-Semitic and homophobic organizations and groups, through journalistic activity. During its 15
years of existence, the Expo Foundation has built up an archive of this type of
material, and the present analysis is based on it. Today, this work is pursued
systematically, the aim being to publish a yearly report on the race ideological
environment, and also to produce other reports and publications.
These annual reports are largely based on information published by the race
ideological groups themselves. Confidential and public material have both been
used. In the first sector there are internal dispatches to members, correspondence on internet forums and reports from anonymous informants. Important
public sources are the organizations’ statements on their own websites and in
their periodicals.
When considering the data, source criticism is problematical. The race ideological environment is a closed environment, and the information it presents
is propagandistic in nature. This is true of both internal and external information; organizations and parties are prone to exaggerate their size and importance, often as much for their own members’ benefit as for the public’s. In
some cases the information can be verified or contradicted by other sources,
e.g. in the case of public actions reported by mainstream media.
Observations made at manifestations and demonstrations have also been
used for this report. Our material has been compiled using a number of different criteria, such as type of activity and regional distribution. These compilations do not purport to be complete. Not only is the race ideological environment changing rapidly, but a group, a website or a campaign may surface only
to vanish shortly afterwards. Nor do all organizations necessarily seek publicity,
although they may seek to influence the local community to a certain extent.
Some activists express romanticized ideas about the establishment of secret
militant cells. For obvious reasons, it is difficult to ascertain whether such plans
are realized. We can assume, therefore, that while the statistics are not complete they do give an idea of how race ideological organizations are progressing.
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Summary
The downward trend, observed in previous annual reports has continued and
has become even more obvious in 2011. We can now see an environment,
which has lost speed and has difficulties in maintaining the same level of activities as in previous years. It is no longer an accidental episodic decline but a real
decrease of activities.
This decline has several reasons. One important factor is attempts from previous years to launch larger organizations. In 2007, the former Nordic Association (Nordiska förbundet) tried to link local activist groups to its sphere of
interest. However, the Nordic Association had competition from the net paper
Info-14, which launched its network Free Nationalists (Fria Nationalister)
which at its height had twelve local groups. Veterans of the environment, people with many years of engagement reaching back to the 1990s, were behind
each network. But neither the Nordic Association’s nor Info-14’s attempt at
organization building turned out to live long. The Nordic Association rapidly
had problems and as early as in 2009 there were hardly any signs of activities
among the local groups. Today there are only a few vivid projects on the Internet.
Info-14 and Free Nationalists lived longer and had activities as late as in
2009. But in 2010 the network started falling apart and a great deal of the
activities consisted of distributing the National Democrats’ paper Nationell
Idag. Their own activities, which the network had initiated in previous years,
such as the demonstration People´s March through Stockholm were cancelled.
In 2011 the collapse has become very obvious. In January, Info-14 announced
that they would take a break after fifteen years, first as a paper edition and
then as a news site. During the year, as few as four activities from the network
Free Nationalists have been observed and only four groups showed signs of
life. The collapse of the Nordic Association (Nordic Association) and Free
Nationalists has contributed to the downward trend we have seen from 2008
till 2011.
The total number of activities for the environment was 1947 according to
Expo’s annual report, 2008. In 2009 the corresponding sum had declined to
1507. In 2010 the decrease was negligible and corresponded to 1469 activities.
That year was an election year where the environment’s biggest group - the
Swedes’ Party - made an extra drive and now hold one local seat in Grästorp’s
municipal council.
We have to a certain extent changed the categorisation of activities in the
report and will use two numbers, one where we have counted activities according to former annual reports’ way of counting, and one where we have
modified and added categories. According to the old model, which has been
used in earlier annual reports, the downward trend in 2011 is confirmed with
1274 activities. This is true even though new groups are advancing and other
existing organizations have absorbed activists - mainly from the network Free
Nationalists.
One example confirming that picture is the demonstration “End the antiSwedish hostility – Safeguarding the North” (“Stoppa Svenskfientligheten
- till värn för Norden”), which was held on December 10 in Stockholm. The
demonstration is a continuation of the Salem demonstrations being held since
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2000 in the memory of the murdered Daniel Wretström. The same year as the
murder took place, the manifestation gathered 1,000 people and in 2003 twice
as many. Since then the number has gone down to 500 participants in 2009
and 750 on the tenth anniversary.
The “End the anti-Swedish hostility – Safeguarding the North” was an
attempt to revive the Salem demonstration but this time in the centre of
Stockholm. That should give the environment the exposure and the upswing
it needs. Exactly like the Salem demonstrations, bus trips were arranged for
activists all over Sweden. In spite of that, “End the anti-Swedish hostility –
Safeguarding the North” cannot be classified as anything else but a failure for
the environment. All the main groups of the environment stood behind the
arrangement but did only manage to gather around 550 people.
Apart from the last years’ organizing problems there are possible other
explanations to the decline of the environment. In the 1990s the environment
rapidly learnt how to use new technology, first the CD and then the Internet,
and could gather 700 people to listen to bands like White Aggression (Vit
Aggression). Now we can see an environment, which has stagnated. It is true
that they keep up with IT development, not least social media, but they do not
seem to have a plan for how to make a breakthrough. The impact on Facebook,
for example, has been modest where only the National Democrats (Nationaldemokraterna) had more than 1 000 “likes” in 2011.
At the same time there are occasional successful efforts on social media, for
example the Swedish Resistance Movement’s (Svenska Motståndsrörelsens)
use of YouTube where the activities of the organization are shown. Their
videos have been watched more than half a million times and the number of
visits steadily increases. But other than that the activities consist of traditional
work methods like continual leaflets and open-air meetings, activities, which
are a requirement for being regarded as a full member. Like other groups, the
Swedish Resistance Movement is probably perceived as something slightly oldfashioned, especially among young people.
Lectures, study circles and further training are increasing. This kind of activities has continually been growing every year since 2008. Parallel to that there
are publishing firms like Arktos, the blog portal Motpol often with an ideological focus and the lavish seminar Identitarian Idea where lecturers from several
countries participate. There is also Nordengruppen - a think tank, which has
been launched this year. These various forums are important parts of the race
ideological environment’s ideology production.
It is at the same time ironic that an increasing ideological environment
can seem hampering to the new recruitment. Attempts of ideological and
new thinking often result in dim discussions and new wordings of the same
thoughts that have always characterized the race ideological environment. In
other cases the result is cryptic wordings, which to the outsider are difficult to
understand. It becomes slightly pathetic when a group like Nordic National
Socialists (Nordiska Nationalsocialister) combines a “jovial Christmas dinner”
with a “political and historic lecture about Judaism”. To young activists, the
1990s white power concerts should probably be much more attractive than the
present environment’s attempts to intellectualise racist and anti Jew conspiracy
theories.
The increasing internal training could be interpreted as an indication that
the environment has become more and more introvert in times of stagnation.
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But parallel to more lectures there has been a marginal increase of manifestations and a larger increase during the election year of 2010. In 2011 the number of manifestations returned to approximately the same level as in 2009. The
lectures also serve the purpose of giving activists arguments at open-air meetings.

The race ideological environments
This year the number of active groups have marginally decreased from 29
in 2010 to 25. Two of the 25 are the National Democrats and Swedish Opposition (Svensk Opposition) which have been incorporated after the annual
report had changed the definition for what groups should be included.
The central core of the race ideological environment in 2011, were the
Swedes’ Party, Swedish Resistance Movement, Nordisk Ungdom and the
National Democrats. The Swedes’ Party is the biggest race ideological group
in Sweden. The party used to be called the National Socialist Front (Nationalsocialistisk Front) and then People’s Front (Folkfronten) but has in spite
of name changes in practice kept its national socialist ideology, even if the
choice of words has changed. Swedish Resistance Movement is a militant and
pronounced national socialist group with some characteristics like those you
otherwise usually find in religious sects. Both the Swedes’ Party and Swedish
Resistance Movement have existed since the 1990s and headed by experienced
leaders.
Still another group, which nowadays can be included in the core, is the Nordic Youth, which was founded in 2009. The methods of the organization have
to a certain extent modernised the environment. The National Democrats also
play an important part of the core. Besides these four, there are a number of
minor groups, some of them may have the potential to establish themselves as
a part of the core of the environment.
Both the Nordic National Socialists (Nordiska Nationalsocialister) and
Association of National Youth (Förbundet Nationell Ungdom) are trying to
become larger organizations with nationwide coverage. Both have continual
internal and external activities. Nordic National Socialists stick to some of the
traditions of National Socialism. The activities within the organization consist
mainly of leaflet distributions, lectures and study visits.
The Association of National Youth was publicly launched in September 2011.
The group has the goal to recruit and educate activists who can then choose
and go on to other organizations. Examples of activities are martial arts training, survival courses and leadership training. The group has not introduced
much when it comes to ideology. It has carried out continual distributions of
The National Democrats’ paper.
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