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FÖR ATT VI INTE
SKA BLUNDA
Daniel Poohl

vd, stiftelsen Expo

T

re rakryggade män med en grön flagga på stadens torg en
lördagförmiddag, ett flygblad i brevlådan eller ljudet av en
konsert från en undanskymd lokal.
Vit makt-rörelsens aktiviteter uppfattas ofta som isolerade och perifera händelser. Demonstrationerna, flygbladsutdelningarna och konserterna blir udda inslag i ett land där
demokratins grundfundament många gånger tas för givet. Det är
händelser som är svåra att förstå sig på, och lätta att blunda för.
Den här rapporten handlar om att lyfta blicken. Vit maktrörelsen må bestå av många olika grupper, närmare bestämt 29
stycken under 2010, med olika strategier och verksamheter. Men
tillsammans utgör de en politisk kraft med ett gemensamt mål.
STIFTELSEN EXPO HAR sedan 1995 granskat och bevakat den organi-

serade 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. Vi gör det genom tidskriften Expo, nyhetssajten Expo.se,
våra utbildningar och vi gör det genom Expo Research.
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.
Och vi presenterar våra resultat. I det här fallet i en årsrapport över vit makt-rörelsen.
För att vi ska få hela bilden.
För att vi inte ska blunda, för att vi ska förstå.
EXPO RESEARCHS ARBETE
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SAMMANFATTNING

2010 var första gången sedan 1940-talet som en nazist valdes in i en demokratisk
församling i Sverige. Partiledaren för Svenskarnas parti tog plats i Grästorps kommunfullmäktige. Därmed skapades historia. Nyheten om det parlamentariska intåget baserat på 101 röster gav genklang i både nationell och internationell media,
bland annat i USA. De flesta svenska vit makt-grupper satsar dock inte på allmänna
val, utan tror snarare på någon form av revolution och demokratins avskaffande.
Kapitlet ”Svensk vit makt” redogör för antalet aktiva vit makt-grupper och organisationer, deras geografiska spridning och aktivism. Totalt var 29 vit makt-
organisationer aktiva under 2010, vilket är en drastisk minskning från 2009 då
40 klassades som aktiva. Det är därmed klart att vit makt-rörelsen, trots att det
var valår i Sverige, inte återhämtat sig från tidigare års stagnation.
Antalet aktiviteter minskade marginellt från 1 507 aktiviteter under 2009 till
1 469 år 2010.
Det kan jämföras med toppnoteringen på 1947 aktiviteter under år 2008. Rörelsen
ser alltså ut att ha etablerat sig på en lägre nivå.
Ett trendbrott under året är att Svenska motståndsrörelsen nu är den organisation med störst geografisk täckning av aktiviteter. Organisationen hade registrerade aktiviteter i 17 av landets 21 län. Störst ökning av aktivismen kan skönjas
i Jönköpings och Värmlands län där både Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen bedrivit verksamhet.
Kapitlet ”Vit makt-miljön på internet” syftar till att beskriva hur vit makt-grupperna använder cyberrymden för att marknadsföra sig och sprida propaganda. Nätet
används även av postorderföretag som säljer vit makt-musik, rasistisk litteratur
och kläder. Vidare finns digitala mötesplatser liknande Facebook där vit maktanhängare diskuterar och bygger sociala nätverk.
Under 2010 fanns 121 webbplatser med vit makt-relaterat innehåll vilket är en
ökning jämfört med 108 under 2009 och 96 år 2008. Antalet organisationshemsidor är oförändrat och låg kvar på 34 stycken medan bloggarna ökade från 26 till
35 stycken. Under året startades även hemsidor enbart för att sprida information
om en demonstration respektive ett konsertevenemang i Västsverige.
Flera organisationer har egna kanaler på Youtube där filmsekvenser sprids i redigerad form. En annan trend är att internet används mer flexibelt med till exempel
8
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grupper på Facebook eller egna sidor och forum som läggs upp i samband med
större kampanjer.
De enda webbplatserna som redovisat någon form av användarstatistik under
de senaste åren är forumen Nordisk.nu, Frihet.nu och Folkstorm. Tillsammans
hade de vid årsskiftet drygt 22 000 användare.
Under 2010 är en serverplats i USA fortfarande vanligast. 83 webbplatser ligger
på servrar i USA men det sker en ökning avseende serverplatser i de nordiska länderna. 22 av webbplatserna fanns under 2010 på servrar i Sverige, elva i Danmark.
Ytterligare fem låg i andra länder.
Kapitlen ”De tre största aktiva vit makt-grupperna” och ”Övriga aktiva vit m
 akt-grupper”
ger en bild av organisationernas utveckling under 2010, deras bakgrund, struk
turer, ideologiska yttringar och viktiga händelser.
Svenskarnas parti är Sveriges största nazistorganisation. Partiet grundades 1994
som Nationalsocialistisk front men bytte namn till Folkfronten 2008 och året
därpå till Svenskarnas parti. Verksamheten har till stora delar kretsat kring valet
och organisationsbygge. Partiet fick ett mandat i Grästorps kommun vilket internt
var ett kvitto på att tidigare namnbyten var en korrekt taktik. Namnbytena har
tidigare resulterat i avhopp.
Svenska Motståndsrörelsen (SMR) är en nazistisk organisation som bildades
1997. Organisationens ideologi präglas av antisemitiska konspirationsteorier och
målsättningen är att störta demokratin. Svenska motståndsrörelsen har genomgått strukturella förändringar. Nya ledarprofiler har lyfts fram och verksamhet har
expanderat rent geografiskt. Samtidigt har flera viktiga profiler valt att bli passiva
medlemmar eller helt lämnat organisationen.
Fria nationalister är ett aktivistnätverk kring den nazistiska nyhetsförmedlaren
Info14.com. Tillsammans med Info14 har nätverket traditionellt varit initiativ
tagare till flera betydelsefulla arrangemang inom vit makt-rörelsen. Men under
2010 har Fria nationalister allt mer rasat samman. Stora delar av verksamheten har
bestått av att stödja partiet Nationaldemokraterna i valrörelsen. Verksamheten har
även kretsat kring den årligen återkommande Salemmarschen utanför Stockholm
till minne av en 17-åring som mördades år 2000.
Nordiska förbundet är fortfarande frånvarande från aktivistscenen men driver
omfattande webbaserad verksamhet, till exempel vit makt-rörelsens största forum,
ett digitalt uppslagsverk likt Wikipedia, bloggportal m.m.
Nordisk ungdom är årets nykomling och har genomfört flera spektakulära
aktioner och kampanjer under året. Samtidigt har de satsat på att bygga en
fungerande organisation. Nordisk ungdom beskriver sig som en ”nationalistisk
ungdomsorganisation”.
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Följande kapitel redogör för antalet
aktiva vit makt-grupper och
organisationer, deras struktur,
aktivitet, propagandaspridning och
regionala fördelning.
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DE FYRA BLOCKEN
Under 2010 fanns 29 aktiva vit makt-organisationer och grupper i Sverige. Ett fåtal av dessa sammanslutningar kan samla flera hundra medlemmar. Andra samlar
betydligt färre och några är att betrakta som enmansprojekt.
Det rör sig inte om någon enhetlig rörelse i ordets rätta bemärkelse, utan om vitt
skilda sammanslutningar förankrade i en politisk miljö med idéer hämtade från den
europeiska nationalsocialismen och den amerikanska white supremacy-ideologin.
Bärande för dessa rasideologier är föreställningen att mänskligheten är indelad i
olika raser, med skilda definierade karaktärsdrag och duglighet. För vit makt-miljön, med tillhörande partier och organisationer, grupper och sammanslutningar
som förespråkar och agerar utifrån vit makt-ideologin, är den vita rasens överlägsenhet och dess kollektiva kamp för överlevnad central. Andra kännetecken för
miljön är antidemokratiska, antisemitiska, antiliberala (i vid mening) och våldsromantiska föreställningar jämte ett ofta auktoritärt förhållningssätt till organisering och samhällsförändring.
På senare år har den svenska vit makt-miljön präglats av organisationer knutna
till fyra större block. Varje block har traditionellt varit uppbyggt med en egen
butiks- och förlagsverksamhet som stått för en ofta inte oväsentlig del av intäkterna, ett eget partiorgan i form av en tidning eller tidskrift för den utåtriktade
propagandan samt en eller flera webbplatser för internt och externt bruk.
Under de senaste åren har detta traditionella parti- och organisationsbyggande
luckrats upp. De stora tidningsprojektens tid verkar, med vissa undantag, vara
förbi och nedladdningen av musik från internet slår hårt mot gruppernas försäljning av musik. Vi har under senare år sett stora organisationer byggas upp helt
kring diskussionsforum och hemsidor på internet som inte har samma kostnader
och samtidigt kan nå fler.
Det nationalsocialistiska blocket
Nationalsocialistisk front med efterföljarna Folkfronten och Svenskarnas parti som
i allt väsentligt hämtar ideologisk inspiration från 1930-talets svenska och tyska
nationalsocialistiska rörelser. Strategiskt och taktiskt har detta block förändrats
starkt de senaste tre åren.
The Order-inspirerade blocket
Blocket består av Svenska motståndsrörelsen som är Vitt ariskt motstånds ideologiska efterföljare.1 Organisationen hämtar inspiration från den vulgärrasistiska
och terrorinriktade efterkrigsnazism som utvecklats av nordamerikanska organisationer som National Alliance, The Order och den numera avlidne amerikanske
nazistledaren, författaren och ideologen William Pierce.
Fria radikala blocket
Detta block av aktivistgrupper och organisationer är framväxta ur nyhets- och aktivistsidan Info-14 som i sin tur är fortsättningen på ett nyhetsbrev i pappersform
12
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från mitten av 1990-talet. Till sin struktur är det ett mer löst sammansatt block
efter modern tysk modell. Aktivistnätverket som är knutet till Info-14 går under
namnet Fria nationalister och har i praktiken varit styrt från Stockholm.
Det identitära blocket
Om det Fria radikala blocket växte fram ur nyhets- och aktivistsidan Info-14, växte
det identitära blocket fram ur Nordiska förlagets stora bok- och skivproduktion.2
Men efter ett misslyckat organisationsbygge med lokala aktivistgrupper och kostsamma tidningsprojekt har det identitära blocket helt lämnat aktivistsidan därhän
till förmån för en vidareutveckling av en inflytelserik forums- och bloggverksamhet på internet som syftar till att förskjuta den politiska agendan.3 Det identitära
blockets politiska gren Nordiska förbundet säger sig ofta vara inspirerad av den
franska nya högern (Nouvelle Droite) och vill främja de ”nordiska folkens” och den
”nordiska rasens” intressen samt inspirera till etnisk medvetenhet och samman
hållning över hela Norden.4
Mellan blocken pågår ideligen en ideologisk och en taktisk-strategisk kamp om
inflytande över rörelsen och en kamp att locka dess begränsade aktivistmiljö. I
vissa perioder har blocken trots meningsskiljaktigheter lyckats sluta sig samman i
gemensamma kampanjer, manifestationer och liknande projekt. I andra perioder
har förhållandet varit betydligt mer ansträngt.
Under 2010 inträdde en period av större samarbete efter flera år av hårda konflikter som i sin mest extrema form tog sig våldsamma uttryck som pistolhot och
knivskärningar.5 Ett skäl var Nordisk ungdoms inträde på scenen vilket öppnade
upp en del av de låsta positioner som fanns i rörelsen och att den nya organisationens initiativ gick att sluta upp kring.
Vid sidan av de fyra dominerande blocken finns naturligtvis en mängd större
och mindre aktörer, allt från enmanspartier och lokala aktivistgrupper till fleråriga kampanjorganisationer. I princip samtliga samarbetar med organisationer
knutna till något eller några av de fyra politiska blocken. Ytterst få har kraft att
skapa en hållbar organisation helt utan påverkan från, eller att på annat vis vara
beroende av större grupperingar.
I tider av starka konflikter mellan blocken skapas en grogrund för avknoppnin
gar varpå nya alternativ växer fram. De flesta är lokala aktionsgrupper som snart
söker sig till någon av de redan befintliga organisationerna eller som i andra fall
lägger ner verksamheten inom något eller ett par år.
I förra årsrapporten nämndes särskilt Nordiska nationalsocialister och Nordisk
ungdom som två organisationer med ambition och möjlighet att skapa rikstäckande fristående organisationer, på samma sätt som Nationalsocialistisk front
(Svenskarnas parti) och Nationell ungdom (Svenska motståndsrörelsen) växt fram
ur lokala aktivistgrupper.6
Utvecklingen har fortsatt. Nordisk ungdom är på god väg att utvecklas till
en fristående rikstäckande organisation medan Nordiska nationalsocialisters
13

FIGUR 1.1. De fyra blocken
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utveckling har varit mer modest. Hur de kommer att utvecklas vidare avgörs troligen under 2011.
AKTIVA VIT MAKT-ORGANISATIONER 2010
Under 2010 var 29 vit makt-grupper aktiva i Sverige, i bemärkelsen att de under
året visat någon form av organiserad aktivitet.
I praktiken innebär denna definition av aktivitet att några av dessa grupper
endast deltagit i enstaka aktiviteter eller enbart uppdaterat sin hemsida. Andra
grupper bedriver en daglig verksamhet med återkommande manifestationer, tidningsutgivning och riksomfattande kampanjer som kan vara under flera år.
Att en grupp klassas som aktiv säger med andra ord ingenting om i vilken omfattning den har varit aktiv under året. Mer om graden av aktivitet tas upp under
avsnittet ”Den svenska vit makt-rörelsens aktivism 2010”.
Det är uppenbart att många grupper enbart existerar ”på pappret”, med ett
namn och en e-postadress på partiets hemsida. I vissa fall rör det sig om orter där
partiet tidigare haft representation och där organisationen låtit bli att ta bort uppgiften efter att avdelningen dött ut, i andra fall rör det sig om orter med enbart en
kontaktperson eller ett mindre antal medlemmar som inte själva lyckas bedriva
någon självständigt organiserad verksamhet.
Samtidigt gör skillnaderna i organisationsuppbyggnad det svårt att göra jämförelser mellan olika organisationer. Svenska motståndsrörelsen har en uppbyggnad
som påminner om de cellstrukturer som funnits hos framför allt marxist-leninistiska organisationer, där den minsta enheten – kampgruppen – tillåts vara så liten
som två aktiva medlemmar och med ambitionen att etablera flera kampgrupper
på en och samma ort.
Detta ska ställas mot den mer klassiska organisationsuppbyggnaden hos
Svenskarnas parti med en ofta större lokalavdelning på varje ort.
Under föregående år har vi noterat en måttlig minskning av antalet aktiva vit
makt-grupper i landet. Det stora frånfall som kom med Nordiska förbundets misslyckade satsning på lokala aktionsgrupper inom det så kallade Motståndsnätverket
mellan åren 2007 och 2008 vägdes nästan helt upp av att andra grupper tillkom.
Under de två år som årsrapporterna tidigare getts ut har antalet aktiva vit maktgrupper varit i det närmaste konstant. Under 2010 ser vi ett trendbrott. Antalet
aktiva grupper är betydligt färre än under tidigare år, 29 aktiva organisationer
jämfört med 45 respektive 40 organisationer under de föregående åren.
Över längre tid är det framför allt Nordiska förbundets struktur som genomgått den mest markanta förändringen. Från att år 2008 ha haft tolv lokala aktivistgrupper utraderades två år senare hela strukturen när den sista aktivistgruppen,
Reaktion Östergötland, gick i graven.
I slutet av 2010 lades slutligen själva moderorganisationen, Nordiska förbundet, ned som medlemsbaserad organisation. Verksamheten fortsätter emellertid
i andra former.
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TABELL 1.1 Aktiva vit makt-grupper 2010

AKTIVA VIT MAKT-GRUPPER 2010

BLOCK

Dalarnas fria nationalister

Fria radikala blocket

Dresdenkommittén

Oberoende

Free the Order Sverige

Oberoende

Fria nationalister Gotland

Fria radikala blocket

Fria nationalister Göteborg

Fria radikala blocket

Fria nationalister Skåne

Fria radikala blocket

Fria nationalister Stockholm

Fria radikala blocket

Fria nationalister Västerås

Fria radikala blocket

Försvarskåren Sveriges Självförsvar

Oberoende

Hallands fria nationalister

Fria radikala blocket

Hammerskin Nation

Oberoende

Haninges oberoende aktivister

Oberoende

Info-14

Fria radikala blocket

Kalmargardet

Oberoende

Kusinerna

Identitära blocket

Nationalistiska arbetarpartiet

Oberoende

Nationell Huddinge

Fria radikala blocket

Nationell Norrland

Oberoende

Nordisk ungdom

Oberoende

Nordiska förbundet

Identitära blocket

Nordiska nationalsocialister

Oberoende

Nyköpings fria

Fria radikala blocket

Nysvenska rörelsen

Oberoende

RAC Sweden

Oberoende

Svensk student

Oberoende

Svenska motståndsrörelsen

Order-inspirerade blocket

Svenskarnas parti

Nationalsocialistiska blocket

Värmlands oberoende

Oberoende

Vänersborgs fria nationalister

Fria radikala blocket
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TABELL 1.2 Grupper efter respektive block och oberoende

FRIA RADIKALA BLOCKET

OBEROENDE

Dalarnas fria nationalister

Dresdenkommittén

Fria nationalister Gotland

Free the Order Sverige

Fria nationalister Göteborg

Försvarskåren Sveriges Självförsvar

Hallands fria nationalister

Hammerskin Nation

Fria nationalister Skåne

Haninges oberoende aktivister

Fria nationalister Stockholm

Kalmargardet

Fria nationalister Västerås

Nationalistiska arbetarpartiet

Info-14

Nationell Norrland

Nationell Huddinge

Nordisk ungdom

Nyköpings fria

Nordiska nationalsocialister

Vänersborgs fria nationalister

Nysvenska rörelsen
RAC Sweden

THE ORDER-INSPIRERADE BLOCKET

Svensk student

Svenska motståndsrörelsen

Värmlands oberoende

NATIONALSOCIALISTISKA BLOCKET

IDENTITÄRA BLOCKET

Svenskarnas parti

Kusinerna
Nordiska förbundet

Inte heller Fria nationalisters aktivistnätverk har visat sig beständigt över tid.
Det lanserades ungefär samtidigt som Nordiska förbundets satsning på lokala aktivistgrupper. Som mest hade Fria nationalister-nätverket under åren 2008 och 2009
också tolv lokala grupper, men har sedan dess successivt tappat mark på grund av
organisatoriska problem och svårigheter att samordna centrala kampanjer för de
autonoma grupperna.
Under 2010 fanns nio av de aktiva grupperna kvar och den självständiga verksamheten, ursprungligen samordnad av ledarskiktet i Stockholm, har ersatts av
stödinsatser för Nationaldemokraterna och deras veckotidning Nationell idag samt
insatser för Svenskarnas parti.
Minskningen av antalet grupper blir ännu större om Svenskarnas partis lokalavdelningar tas in i beräkningen. I årsrapporten för 2009 noterades hur flera av avdelningarna i Svenskarnas partis avdelningar somnat in under året sista hälft eller
i vissa fall helt gått över till konkurrerande organisationer alternativt startat eget.
17

Svenskarnas parti har visserligen lyckats starta ett par nya lokalgrupper under
valrörelsearbetet, men det uppväger inte det stora frånfallet under 2009, då missnöjet med namnbytet och partiets nya strategiska och taktiska vägval var som störst.
Svenska motståndsrörelsen har visat sig vara den mest stabila organisationen.
Antalet aktiva lokalorganisationer har varit i det närmaste konstant under hela
den period Expos granskning pågått, även om graden av aktivitet förändrats över
tid. Svenska motståndsrörelsen har lyckats behålla Svenskarnas partis tidigare
avdelning i Kristianstad, som gick över till organisationen och aktiviteterna i
Norrlandslänen har fortgått.

Avsomnade/inaktiva grupper samt tillkommande 2010

En genomgång av de grupper som varit inaktiva eller lagts ner under året åskådliggör dels de fortsatta problemen för Fria nationalisters nätverk av lokalgrupper,
TABELL 1.3 Avsomnade/inaktiva grupper och avdelningar år 2010
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GRUPP

BLOCKTILLHÖRIGHET

Aktionsgrupp Roslagen

Fria radikala blocket

Combat Karlskrona 14

Oberoende

Dackebygdens fria nationalister

Oberoende

Fria nationalister Fagersta

Fria radikala blocket

Helsingborgskampanjen

Fria radikala blocket

Kamratskap Karlskrona

Oberoende

Legion Wasa

Oberoende

Nationalsocialist Movement
Scandinavia

Oberoende

Nationalsocialistiska svenska
arbetarepartiet

Oberoende

Nationell Östergötland

Oberoende

Nordiska rikspartiet

Oberoende

Reaktion Östergötland

Identitära blocket

Svenska Boersällskapet

The Order-inspirerade blocket

Svenska Uppsala

Fria radikala blocket

Sveriges nationalistiska
socialistiska parti

Oberoende

Sveriges nationella förbund

Oberoende

World Union of National Socialism
Europe (WUNS Europa)

Oberoende
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TABELL 1.4 Tillkommande vit makt-grupper 2010

GRUPPER

BLOCK

Försvarskåren Sveriges Självförsvar

Oberoende

Hallands fria nationalister

Fria radikala blocket

Nationalistiska arbetarpartiet

Oberoende

Svensk student

Oberoende

Kalmargardet

Oberoende

konsekvenser av Nordiska rikspartiets insomnande och ett minskat utrymme för
enskilda lokala initiativ utanför blocken.
Det senare kan tyckas motsägelsefullt sett mot den stora ström av enskilda
hemsidor och bloggar som växt fram runt miljön under senare år, men är troligen
en konsekvens av rörelsens mognad. För en grupp lokala aktivister som vill agera
kollektivt på sin ort finns det idag ett stort urval av rikstäckande organisationer
att ansluta sig till – allt från Sverigedemokraterna till Svenska motståndsrörelsen
– med erfarna aktivister som stöttar och som har genomarbetade program och
propagandamaterial att beställa. Det övergångsstadium som var vanligt för ett
drygt decennium sedan med en lokal skinnskallegruppering som tar sig ett eget
namn, konstituerar sig som en egen organisation och som sådan deltar på större
sammankomster, för att först ett par år senare tas upp som en lokalavdelning till
en etablerad rikstäckande organisation existerar knappt längre.
Konsekvensen är att steget från en spontant framsprungen aktivistgrupp till
medvetet organiserad avdelning underställd någon av huvudorganisationerna idag
är betydligt mindre än för fem–tio år sedan. Det påverkar i sin tur tillväxttakten
hos de redan etablerade organisationerna.
Exempel på denna utveckling är att det tillkommit fem olika grupperingar,
Nationalistiska arbetarpartiet med bas i Hallsberg, Nordisk ungdoms studentorganisation Svensk student, Hallands fria nationalister, Försvarskåren Sveriges
Självförsvar och den självständiga aktivistgruppen Kalmargardet.
Nordiska rikspartiets, NRP, avsomnande i årsskiftet 2009/2010 skapade problem för flera närstående organisationer som tillsammans med NRP agerat traditionsbärare för en mer traditionell nationalsocialism och fascism. Hit hör Sveriges
nationella förbund med tillhörande smågrupper samt Legion Wasa. Dessa grupper hade en gemensam webbplattform för ideologisk debatt, www.motstand.org,
som lades ner i samband med att Nordiska rikspartiet upphörde, vilket gav ödesdigra konsekvenser.
Under 2010 dog två av den svenska nationalsocialismens verkliga traditionsbärare, de tidigare trätobröderna Göran Assar Oredsson, partiledare i NRP, och
Sven-Arne Lundehäll i Ellös. Lundehäll drev länge tidningarna Frihetsfacklan och
Bohusläns folkblad och hans Frisinnade unionspartiet avsomnade 2009.
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Metod och källor

En granskning av vit makt-miljöns aktiviteter stöter på flera källkritiska problem.
De källor som finns att tillgå för att kartlägga den dagliga verksamheten är i de
allra flesta fall rörelsens egna rapporter. Det rör sig både om dolda och öppna källor.
Till de förstnämnda rör 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 gör själva 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. Domar och förundersökningar
har varit andra viktiga källor.
Vit makt-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 den gräns
zonen. En del grupper har under året även haft problem med uppdateringen av
sina hemsidor, ett sådant exempel är Nyköpings fria nationalister.
Samtidigt är den officiella rapporteringen på gruppernas hemsidor av samma skäl
självsanerande. Grupper som överdriver sin aktivism måste inte bara förklara det
för sina egna aktivister, utan också för konkurrerande grupper och enskilda aktivi
ster. Det finns dokumenterade exempel på den typen av diskussioner inom rörelsen.7
För flera av grupperna med lokalavdelningar verkar aktivistrapporterna även
som en sporre eller intern tävlan. Inom miljön använder man sig ofta 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 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 utifrån veta om en person är medlem i en
organisation eller inte, då personer som deltar i de olika engagemangen inte alltid är medlem.
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 vit
makt-miljön snabba förändringar. En grupp, webbplats eller kampanj kan dyka upp
för att bara någon dag senare vara borta. Dessutom är det osäkert om alla organisationer söker offentligheten, trots att de kan ha en viss påverkan på det lokala samhället.
När det gäller aktiviteter kan vi utgå från att statistiken inte är komplett, men
den ger en fingervisning åt vilket håll vit makt-miljöns organisationer går.
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TABELL 1.5 Antalet aktiviteter 2008–2010

ÅR

2008

2009

2010

Antal

1 947

1 507

1 469

AKTIVISM UNDER 2010
Trots att 2010 var ett valår har den svenska vit makt-rörelsen inte återhämtat sig
från tidigare års stagnation. Antalet aktiviteter minskade marginellt från 1 507
aktiviteter 2009 till 1 469 under 2010.
Det kan jämföras med toppnoteringen på 1 947 aktiviteter under år 2008.
Rörelsen ser alltså ut att ha etablerat sig på en lägre nivå.
Att detta sker trots ett valår innebär att – allt annat lika – vit makt-rörelsen är
inne i en stagnation aktivitetsmässigt. Även om intresset för parlamentarism och
politiska val är begränsat inom stora delar av vit makt-rörelsen vet vi av erfarenhet från tidigare valrörelser att valår innebär en ökning av aktivismen.8 Det är en
tid då mycket politik diskuteras på alla samhällsnivåer och det politiska klimatet
tenderar skärpas.9
Även om Svenskarnas parti efter Nordiska rikspartiets nedläggning kom att
bli ensamt som vit makt-parti att ställa upp med kandidater till parlamentariska
församlingar så deltog flera grupper i själva valrörelsen. Antingen som stöd för
Svenskarnas parti i deras valkampanj eller oftare som stöd för Nationaldemokraterna.
Svenska motståndsrörelsen hade vissa aktiviteter knutna till valrörelsen, men
utan att stödja något parti även om ett deltagande i den parlamentariska processen har diskuterats i organisationen under året.
De stora resurskrävande aktiviteterna som demonstrationer och konserter var
på en fortsatt mycket låg nivå, trots valåret och trots att samarbetsklimatet varit bättre under 2010 än åren dessförinnan. Att antalet vit makt-spelningar och
konserter fortsätter minska bekräftar tidigare årsrapporters analys av att musiken
får allt mindre betydelse för rörelsen som inkomstkälla, sammansvetsande faktor
och rekryteringsbas.
TABELL 1.6 Antal vit makt-aktiviter under 2008, 2009 och 2010 för de större organisationerna.

ORGANISATION

2008

2009

2010

Nationalsocialistisk front/
Folkfronten/Svenskarnas Parti

1 176

655

796

Info 14/Fria nationalister

404

223

165

Svenska motståndsrörelsen

185

409

434

Nordiska förbundet/Motstånd

105
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Definitioner av aktiviteter

I vår kategorisering av olika former av aktiviteter har vi dels att ta hänsyn till vilken typ av aktivitet det rör sig om rent konkret. Det kan 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 vit
makt-rörelsens aktivism. Här gör vi en distinktion mellan utåtriktade aktiviteter
som likväl sker mer eller mindre dolt, till exempel utdelning av flygblad i brevlådor, ”lappning” av bilar, affischering nattetid eller om samma typ av aktivitet skett
i form av att aktivister tar plats i det offentliga rummet. I det senare fallet rör det
sig om en kombination av spridning av propaganda och ett manifesterande av att
rörelsen hör hemma i offentligheten med flygbladsutdelningar och försäljning av
organisationens tidning på gator och torg, appellmöten och andra öppna aktiviteter.
Vissa aktiviteter är utåtriktade i bemärkelsen att de vill påverka människor, men
i motsats till kategorin manifestationer är de inte offentliga, det vill säga sker i
direkta möten med människor.
a) Propagandaaktiviteter
Den vanligaste formen av vit makt-aktiviteter är olika former av propaganda
spridning, flygblad i brevlådor, klistra upp klistermärken, affischuppsättning och
klotter på väggar, i gångtunnlar etc.
Under 2010 minskade antalet propagandaaktiviteter med en tiondel jämfört
med året innan, från 1 271 till 1 135.
b) Manifestationer
En del av det minskade antalet propagandaaktiviteter kan förklaras av att de offentliga aktionerna, manifestationerna, blivit vanligare. Flygblad som tidigare
smögs ner nattetid i brevlådorna i villaområden delas idag i allt större utsträckning ut direkt i handen till allmänheten. Det är ett styrketecken hos rörelsen. De
offentliga aktionerna har ofta karaktären av maktdemonstrationer och blir ett sätt
för grupperna att visa upp sig och ta plats.
Att samla ihop en större grupp aktivister inför flygbladsutdelningar kan också
vara en försvarsstrategi i tider av återkommande bråk med meningsmotståndare
på den yttersta vänsterkanten. Under 2010 har den typen av konfrontationer varit
betydligt färre än tidigare, även om situationen kan skifta kraftigt på lokal nivå.
Totalt genomfördes 241 manifestationer under året, mot 162 stycken 2008 och
171 under 2009, vilket gör manifestationerna till den enda utåtriktade kategorin
som ökat i omfattning under året.
En förklaring till ökningen av manifestationer kan vara att övriga grupper tagit efter Svenska motståndsrörelsens offensiva taktik på gatan. Under 2009 kunde
vi konstatera att Svenska motståndsrörelsen stod för hälften av manifestationerna och de skedde ofta i välorganiserad form med tidningsförsäljning, fanbärare
och ibland också vakter bärandes sköldar. Ofta har den stillastående försäljningen
eller flygbladsutdelningen avslutats med att organisationen genomfört en spontan
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TABELL 1.7 Olika former av aktivitet 2008–2010

AKTIVITET

2008

2009

2010

Propagandaspridning

1 733

1 271

1 135

Manifestationer

162

171

241

Föredrag

21

37

71

Demonstrationer

13

4

7

Konserter

11

8

3

Fester

6

15

12

Paramilitär verksamhet

1

1

TOTALT

1 947

1 507

1 469

gående manifestation genom delar av staden, med fanor och ibland megafonledda
talkörer. Dessa manifestationer har fortsatt under året, men det är framför allt
Svenskarnas parti och till viss del också grupper inom Fria nationalister-nätverket
som tagit steget ut på gatan och genomfört egna manifestationer. Det kan delvis
förklaras med valrörelsen och den kampanj för Nationaldemokraternas tidning
Nationell idag som Fria nationalister arbetat med.
Jämfört med föregående år sker en viss minskning av manifestationer och propagandaspridning sammantaget. Att dessa båda aktiviteter minskar i ett valår då
stora mängder nyproducerade flygblad och valfoldrar måste spridas i en organi
serad kampanj inför valdagen är särskilt anmärkningsvärt.
c) Demonstrationer
Under 2009 arrangerades fyra demonstrationer runt om i landet som tillsammans samlade ungefär 730 personer. En viktig orsak till att de då var så få var
de interna slitningar som fanns inom rörelsen och de organisatoriska problemen
inom Svenskarnas parti. Under det år vi nu analyserar har demonstrationerna varit fler, sju stycken, men det är på en fortsatt låg nivå. Antalet personer som deltagit sammanlagt på demonstrationerna var dock betydligt fler än föregående år,
drygt 1 700 stycken.
Året inleddes med att Svenskarnas parti samlade ett sjuttiotal medlemmar
och sympatisörer till en demonstration i Kalmar ”För yttrandefrihet och mot
politiskt våld”. Bakgrunden till demonstrationen var en händelse under hösten
där en representant för partiet, Kristian Johansson, utsatts för en mordbrand.
Vänsterextrema grupper pekades ut som ansvariga för branden som anlades i en
bil utanför hans bostad.
Under demonstrationen och på en så kallad trubadurafton senare under kvällen
uppträdde Viktor Sjölund, sångare i vit makt-bandet Ferox och knuten till Fria nationalister. En liknande händelse i augusti 2009 riktad mot Nationaldemokraternas
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TABELL 1.8 Vit makt-demonstrationer 2010

DATUM

ORT

PAROLL

GRUPP

DELTAGARE

30 januari

Kalmar

”För yttrandefrihet och
mot politiskt våld”

SvP

70-tal

20 mars

Stockholm

”Folkförrädare tag er i akt!”

SMR

20-tal

11 april

Göteborg

”Bevara Keillers Park
– stoppa moskén”

NU

200 (ca)

17 april

Stockholm

”Stop the Boer Genocide”

SMR

100-tal

1 maj

Helsingborg

FN Skåne

250 (ca)

29 maj

Västerås

SvP

150–200

11 december

Salem

Info14/
Salem

750 (ca)

”Svensk ungdom har rätt
till en framtid”
”För ett tryggt Sverige och
mot det mångkulturella
våldet”
”Mot det svenskfientliga
våldet”

tidigare partiledare Nils-Eric Hennix ledde till en demonstration i Hässleholm med
drygt 80 deltagare. Även den gången valde Svenskarnas parti, då under namnet
Folkfronten, att arrangera demonstrationen i egen regi.
Svenska motståndsrörelsen fortsatte sin starkt konfrontativa linje när organisationen i mars 2010 arrangerade en demonstration utanför Riksdagshuset i
Stockholm. Framför aktivister bärandes sköldar och en stor banderoll med en
hängsnara och texten ”Folkförrädare ta er i akt!”, höll en av partiets frontfigurer,
Pär Öberg, ett tal om landets politiker:
”Vi protesterar mot de folkförrädare som sitter här bakom och driver vårt land
till avgrunden. De har sålt ut vårt folk”, förklarade Öberg och beskrev sin organisation som landets enda nationalsocialistiska.
Dagen avslutades enligt rapporten på organisationens hemsida, Nationellt motstånd (patriot.nu), med ett föredrag av en inbjuden talare om hur ätten Bernadotte
sattes på Sveriges tron genom en kupp organiserad av landsförrädare.
Nordisk ungdom fick sitt definitiva genombrott i och med en demonstration
mot moskébygget i Keillers park i Göteborg den 11 april. Mobiliseringen inför demonstrationen skedde framför allt genom sociala medier som Facebook-gruppen
”Rädda Keillers park”. Den återhållsamma framtoningen fick Göteborgs-Tidningen
att intervjua ledaren för Nordisk ungdom, Andreas Nyberg, som en vanlig samhällsmedborgare som fått nog. Att det i själva verket var nazister som stod bakom
demonstrationen avslöjades samma dag av Göteborgs-Posten och blev tydligt när
demonstrationen med 230 personer ägde rum. Med i tåget fanns stora delar av
Västsveriges högerextrema rörelse, Svenskarnas parti och Fria nationalister samt
enskilda sverigedemokrater.
En vecka senare organiserade Svenska motståndsrörelsen en demonstration i
Stockholm mot vad som beskrevs som en protest mot ”the boer genocide”, efter att
24

svensk vit makt

den sydafrikanske nazistledaren Eugène Terre’Blanche mördats i sitt hem. Drygt
hundra personer tågade fram till Sydafrikanska ambassaden där landets flagga
brändes och deltagarna skanderade slagord som ”vit revolution – ingen pardon”
och ”Sverige åt svenskarna”.
Fria nationalister Skåne återkom för andra året med ett 1 maj-arrangemang i
Helsingborg. Under parollen ”Svensk ungdom har rätt till en framtid” samlades
drygt 200 personer. Det var betydligt fler än de 80 som samlats ett år tidigare.
En förklaring till ökningen var ett grovt knivöverfall av vänsterextremister
mot ett par aktivister i Svenskarnas parti i Västerås kort inpå demonstrationen.
Denna händelse kom att överbrygga många av de konflikter som påverkat rörelsen.
Knivskärningen ledde också till en demonstration i slutet av maj månad i
Västerås, arrangerad av Svenskarnas parti under parollen ”För ett tryggt Sverige
och mot det mångkulturella våldet” som samlade mellan 150–200 personer. Även
den gången överbryggades motsättningarna mellan organisationerna.
De konflikter som 2009 ledde till att den årliga nationaldagsdemonstrationen
Folkets marsch genom Stockholm lades ner, eller ”på is” som arrangörerna beskrev
det, förbyttes i en betydligt mer samarbetsvillig atmosfär. Men Folkets marscharrangemanget återupptogs aldrig och under året släcktes sidan ner.
Efter en intensiv vår med sex demonstrationer under loppet av fem månader
skulle det dröja till den årliga Salemmarschen i december innan rörelsen marscherade igen. Trots att arrangörerna varit i Storbritannien och Frankrike för att mobilisera och att det var tio år efter mordet samlade demonstrationen inte fler än
750 personer. Visserligen var det ett par hundra fler demonstranter än året innan,
med bottennoteringen på femhundra, men långt från de stora marscherna lite mer
än ett halvt decennium tidigare då över 2 000 kunde samlas i Salem.
Det internationella inslaget var fortsatt stort med tal av bland andra den tyske delstatsparlamentarikern Udo Pastörs från Nationaldemokratische Partei Deutschlands,
NPD, och Tony Bamber från British National Party, BNP. Övriga talare var Björn
Björkqvist från Svenskarnas parti, den obundne aktivisten Dan Eriksson och en
släkting till den på platsen år 2000 mördade Daniel Wretström.
Svenska motståndsrörelsen genomförde ingen repris av sitt Karolinerfirande
med marsch mot Karl XII:s staty i Kungsträdgården.
Frånvaron av större gemensamma demonstrationer som Folkets marsch och
svårigheter att mobilisera aktivister inför Salemmarschen inverkar inte bara på
den propagandistiska bilden av vit makt-rörelsen utan också rent allmänt på miljöns förmåga att knyta till sig nya aktivister och medlemmar. De stora återkommande demonstrationerna har varit en viktig plattform för att värva ännu inte
anslutna ungdomar.
d) Föredragsverksamhet och fester
I årsrapporten 2009 kunde vi konstatera att de interna aktiviteterna som erbjuds rörelsens medlemmar och aktivister tenderat öka något samtidigt som de utåtriktade
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propagandaaktiviteterna minskade. Vi såg satsningen på sociala aktiviteter och före
dragsverksamhet som ett led i det mer långsiktiga organisationsstärkande arbetet.
Denna tendens har förstärkts ytterligare under 2010, där den rapporterade före
dragsverksamheten nästan fördubblats.
Liksom tidigare är det organisationer med starka traditionella organisationsstrukturer, Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti, som står för lejonparten av aktiviteterna inom den här kategorin.
Svenskarnas partis uppbyggnad och omorganisering har fortsatt under 2010, vilket ställt krav på skolning av de egna medlemmarna. Liksom tidigare år har partiledningen ägnat mycket tid åt att åka runt till lokalavdelningarna för att motivera
partiets strategiska nyorientering och engagera medlemmarna inför valrörelsen.
Svenska motståndsrörelsen har under flera år kombinerat det utåtriktade arbetet med föredragsverksamhet. Ofta har gatuaktiviteter där medlemmar samlats
från andra delar av landet fortsatt med ett föredrag av någon av organisationens
ledande medlemmar under eftermiddagen eller kvällen. Svenska motståndsrörelsen
har också gett ut två skrifter under 2010 som är tänkta som utbildningsmaterial,
dels den egna aktivisthandboken, Handbok för aktivister i Svenska motståndsrörelsen,
dels en introduktion till den nazistiska ideologin, Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen.
Även om föredragsverksamhet förekommer i andra organisationer och grupper
så har traditionellt fester och konserter varit viktigare för de mer löst organiserade
grupperna. Men varken fester eller konserter har ökat under året, snarare tvärtom.
Nätverket runt Info-14 och dess lokala aktivistgrupper har inte heller visat något
större intresse för föreläsningsverksamhet under året.
e) Konserter/spelningar
Till kategorin konserter räknar vi mer regelrätta konserter eller så kallade vit
makt-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.
Under 2009 kan vi räkna till tre organiserade vit makt-spelningar i landet. Det
är inte bara en avsevärd minskning från föregående år, troligtvis rör det sig om
det lägsta antalet vit makt-spelningar på två decennier.
Det är tydligt att musiken och vit makt-industrin har tappat sin position som
socialiserande och rekryterande kraft för den politiska delen av den svenska vit
makt-rörelsen.
En av konserterna i Västsverige augusti 2010 hade en mer tydlig politisk koppling och arrangerades av Svenska motståndsrörelsens Kampgrupp Göteborg. Syftet
var att samla in pengar till ett antal medlemmar i organisationen som dömts till
långa fängelsestraff och böter för flera överfall på vänsteraktivister i samband med
organisationens manifestationer i Göteborg. Arrangemanget framställdes aldrig
som ett renodlat partiarrangemang och utannonserades först som ett samarbete
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TABELL 1.9 Vit makt-konserter 2010

DATUM

PLATS

ARRANGÖR

BAND

29 jan

Nyköpingsbro

Crew 38/Hammerskin
Nation Sweden

Jungsturm (Tyskland),
Vérszerzödés (Ungern)
och Vit Legion.

Legionen

Legionen och Tors Vrede

Midgård/Kommando Väst

Saga, Henrik Pihlström,
Endelss Pride

6 feb
28 aug

Göteborg

mellan Svenska motståndsrörelsen och Nationaldemokratisk ungdom, vilket skapade mycket debatt inom miljön.
f) Paramilitära aktiviteter
Legion Wasa har stått för de enskilda paramilitära aktiviteter som arrangerats de
senaste åren med fältövningar i Västra götalands län. Med Legion Wasas insomnande har inga paramilitära aktiviteter rapporterats under år 2010.
g) Parlamentariska aktiviteter
Med Svenskarnas partis inträde i Grästorps kommunfullmäktige fick Sverige sitt
första nazistparti invalt i en demokratisk församling sedan 40-talet. Parlamentariska
aktiviteter är kollektiva aktiviteter med en eller flera enskilda representanter som
agerar enligt ett parti och väljarnas vilja. Därmed är ett invalt partis aktiva närvaro vid en folkvald församling att betrakta som en vit makt-aktivitet.
AKTIVITETER PER ORGANISATION
Här görs endast en ytlig och mer statistisk genomgång av gruppernas aktivism,
för mer detaljerad information om respektive grupps utveckling under år 2010
hänvisas till kapitel 3.

Svenskarnas parti

Efter en turbulent tid med namnbyten och intern oro till följd av partiledningens dåligt förankrade nyorientering från Nationalsocialistisk front för två år sedan kom 2010 att innebära en stabilisering av Svenskarnas parti. Avhoppen från
organisationen avtog och partiet kunde bedriva en aktiv valrörelse på flera håll.
Den – även för partiledningen – överraskande valframgången i Grästorp innebar
en viktig moralisk seger för partiledningen som kunde visa att nyorienteringen
gav resultat.10
Partiet har delvis återhämtat sig från förra årets kraftiga fall i aktivitetsnivå,
från 655 aktiviteter 2009 till 796 registrerade aktiviteter. Men det är fortfarande
långt kvar till 2008 års nivå på 1 176 aktiviteter. Nästan hela ökningen kan kopplas till valrörelsens sista månader.
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FIGUR 1.2 Svenskarnas parti 2010

Demonstrationer (2)
Fester (6)
Föredrag (28)
Manifestationer (84)
Propagandaspridning (676)
Totalt antal aktiviteter: 796

Med Svenskarnas partis ledare Daniel Höglund som invald ledamot av Grästorps
kommunfullmäktige skapade partiet historia. För första gången sedan 1940-talet
hade en nazist valts in i en demokratisk församling i Sverige. Nyheten om det
parlamentariska intåget efter att 101 väljare röstat på partiet gav genklang i både
nationell och internationell media, bland annat i USA.
Daniel Höglund deltog aktivt i fullmäktige under tre tillfällen under året:
• 4 NOVEMBER: Installationsmötet med en inledande genomgång av den kommunala demokratiska processen
• 25 NOVEMBER: Kommunfullmäktigemöte med val och driftbudgetar. Svenskarnas
parti får igenom ett tilläggsförslag till kommunens upphandlingspolicy som
innebar att inte bara inköp av varor och produkter ska styras av närhetsprincipen utan också inköp av tjänster. I sitt anförande argumenterade Daniel
Höglund för den miljöbelastning som till exempel polska arbetare har vid resor.
• 16 DECEMBER: Daniel Höglund entledigas efter att skatteverket förklarat honom
som folkbokförd i Vargön, Vänersborgs kommun, med sin familj.
Den 30 oktober offentliggjordes utbildningsprojektet Kulturkamp med en föreläsning i Göteborg av Svenskarnas partis Björn Björkqvist. Kulturkamp är en oberoende sammanslutning närstående Svenskarnas parti och Fria nationalister med
syfte att ”utbilda och fortbilda den svenske politiske soldaten”. En del av den före
läsningsverksamhet som bedrevs inom det numera nedlagda Logik förlag, ser ut
att ha förlagts inom ramen för Kulturkamp.
Svenskarnas partis närvaro inom sociala medier såsom Facebook, Twitter och
filmer på Youtube har fortsatt på ungefär samma nivå som tidigare år.

Svenska motståndsrörelsen

Svenska motståndsrörelsens aktivism har varit på en fortsatt hög nivå under 2010
med 434 registrerade aktiviteter. Det är en ökning från tidigare år, men den i det
närmaste dramatiska ökning vi sett de senaste åren ser ut att ha klingat av.
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FIGUR 1.3 Svenska motståndsrörelsen 2010

Demonstrationer (2)
Fester (1)
Föredrag (24)
Manifestationer (89)
Propagandaspridning (318)
Totalt antal aktiviteter: 434

Trots att Svenska motståndsrörelsen är starka anhängare av anti-parlamentarism och hittills inte ställt upp i val fanns stora planer på aktioner i samband med
valrörelsen. Man såg en möjlighet att föra fram sin egen politik i motsättning till
de etablerade politikerna.
I det första numret av interntidningen Attack! beskrevs hur organisationens
medlemmar inte ska låta valrörelsen gå dem förbi. Tvärtom ville man från ledningens sida mana dem till att hjälpas åt att göra valåret 2010 ”så obekväm, olustig och ångestladdad som möjligt för förrädarpolitikerna”:
 ram emot våren och sommaren, och sedan fram till valet brukar de olika
F
partierna göra vad de kan för att synas. Politiska torgmöten blir mer frekventa,
valstugorna sätts upp och politiska möten överlag sker mer regelbundet. Det är
då aktivisternas, men främst chefernas, uppgift att kartlägga dessa och planera
mycket av sin aktivism så att de riktas mot dessa sammanhang. Exempelvis
bör vi ofta finnas i anknytning till förrädarpolitikernas möten och ställa dem
mot v äggen; och speciellt intressant blir detta när prominenta framträdare för
partierna visar sig.
Ett exempel på den aggressiva linjen mot etablerade politiker var den redan nämnda demonstrationen mot riksdagshuset i Stockholm den 20 mars. Aktivister med
sköldar bar då en stor banderoll med en målad hängsnara och texten ”Folkförrädare
tag er i akt!”. Annars blev valrörelsen betydligt mer lugn än vad organisationsledningen verkar ha planerat.
Svenska motståndsrörelsens engagemang för boerna i Sydafrika efter mordet
på den vite rasistledaren Eugène Terre’Blanche ledde till att nya internationella
kontakter slöts och organisationen fick uppmärksamhet internationellt.11
Det ökade inflytandet för Svenska motståndsrörelsen inom vit makt-miljön kan
innebära att rörelsen som helhet blir mer konfrontativ och aggressiv. Organisationens
återkommande gatuaktiviteter kantas ofta av konfrontationer med enskilda åskådare och organiserade antirasister. Det stora antalet manifestationer, det vill säga
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offentliga aktioner på gator och torg, visar på den betydelse organisationen anser
att denna konfrontativa taktik har. I den under året utgivna Handbok för aktivister i
Svenska Motståndsrörelsen skriver författarna att ”den fanatiska viljan till nationellt
motstånd är långt mycket viktigare än fysiska vapen” och beskriver medlemmarna
som ”aggressiva fanatiska förkämpar” för organisationens idéer.
Svenska motståndsrörelsen har vanligtvis prioriterat den traditionella gatu
kampen och har inte varit överens med övriga organisationer om satsningar på internet och sociala aktiviteter. Även om organisationen satsar allt mer på den egna
hemsidan, en aktiv Youtube-kanal och en del sociala medier så förbjuds de egna
medlemmarna att delta i internetforum som Nordisk.nu och Frihet.nu.
Den slutna organisationen ställer mycket hårda krav på aktivism från de egna
medlemmarna, fanatism beskrivs i positiva ordalag. Men de erbjuds också utbildningar och ett mycket erfaret ledarskap. Ledarskiktet i Svenska motståndsrörelsen har varit aktiva i vit makt-rörelser under decennier och organisationen har
över huvud taget en mycket liten genomströmning av medlemmar. De som går
med blir ofta kvar i organisationen under en längre tid i stället för att tappa intresset efter något år.
Samtidigt leder Svenska motståndsrörelsens beroende av ett fåtal ledarfigurer
att organisationen påverkas starkt av enskilda medlemmars frånfälle. Ett exempel
var när Svenska motståndsrörelsens frontfigur i Värmland avled tidigt under år
2009, vilket ledde till att aktiviteterna i länet avtog drastiskt under året och organisationen har ännu inte återhämtat sig under 2010.

Fria nationalister

Aktivismen har fortsatt minska inom nätverket kring Info-14, Fria nationalister.
Från att ha nästan halverats mellan åren 2008 och 2009 har minskningen fortsatt under 2010. Det är framför allt de utåtriktade aktiviteterna som blir färre.
Flera av de lokala aktivistgrupperna har haft en väldigt skiftande aktivitet under året och initiativ till kampanjer och stöd i form av propagandamaterial och
liknande från ledningen i Stockholm har uteblivit. Samtidigt har nedläggningen
av Folkets marsch och Salemmarschens minskade betydelse lett till att Fria nationalister förlorat inflytande i rörelsen.
De mest aktiva lokalavdelningarna har fortsatt att sprida andra organisationers material och stödja andra högerextrema gruppers kampanjer, bl.a.
Nationaldemokraterna och dess tidning Nationell idag samt Svenskarnas parti.
Inför nationaldagsfirandet 2010 konstaterade Fria nationalister att man g
 ärna
ser både breda samarrangerade nationaldagsfiranden som tidigare års Folkets
marsch-demonstrationer liksom mer ”familjevänliga” firanden i Tyresö slottspark som nätverket arrangerade under 2009. I ett meddelande på sin hemsida
några veckor före nationaldagen meddelades att nätverket hade planerat för ännu
”ett familjevänligt evenemang, eventuellt ett mer internt där jordgubbstårtor och
barnaktiviteter kan få än mer plats än i fjol”, men slutligen beslutade de sig för att
lägga ner sina egna aktiviteter till förmån för andras.
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FIGUR 1.4 Fria nationalister

Demonstrationer (3)
Fester (5)
Föredrag (5)
Manifestationer (40)
Propagandaspridning (112)
Totalt antal aktiviteter: 165

”Till sist valde vi dock att förbise vårt eget intresse, och istället utnyttja styrkan av att vara oberoende”, och man tog därmed hänsyn till att det var ett valår.
Aktivistgrupperna uppmanade följaktligen sina aktivister att på sin ort stödja
Svenskarnas parti eller Nationaldemokraterna om de kandiderade.
Fria nationalisters aktivism under 2010 kännetecknades av en allt svagare ledning från Stockholm samtidigt som nätsajten Info-14 hade problem med låg uppdateringen. Runt nyår lades den kombinerade nyhetstjänsten och aktivistsidan ner
efter 15 års aktivitet som ett resultat av problemen inom nätverkets ledning. Själva
valde de dock att kalla det för ett ”tillfälligt avbrott”.
Ett par veckor senare gick flera ur den kvarvarande ledningen eller tidigare
medlemmar av ledningen in i Svenskarnas parti.
AKTIVITETERNAS GEOGRAFISKA SPRIDNING
Den svenska vit makt-rörelsen har haft en stor geografisk utbredning sett till aktiviteter. Rasistisk propaganda har spritts i de allra flesta av landets län under år
2010, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att organisationen som tillverkat propagandan för den sakens skull är representerad på orten.
Det är inte ovanligt att aktivister tar med sig mer lättspridd propaganda som
klistermärken och flygblad på resor och därigenom får den egna gruppen att verka
större och mer geografiskt spridd än vad den faktiskt är. En enskild sympatisör kan
idag också enkelt köpa propaganda från organisationernas hemsidor och själv sprida den i sitt närområde. Den typen av individuella, av organisationerna oberoende
aktiviteter, uppmuntras också men är inte föremål för denna rapports granskning.
Svenska motståndsrörelsen har dessutom under ett par år organiserat kringresande turnéer till flera orter. Medlemmar och aktivister har i vissa fall färdats tiotals mil för att närvara vid till exempel en tidningsförsäljning.
Aktiviteter har rapporterats för samtliga län under år 2010, utom två. Det rör
sig liksom tidigare år av de för rörelsen svaga länen Jämtland och Västernorrland.
Samtidigt ska det noteras att aktivitetsnivån är i det närmaste obefintlig även i
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TABELL 1.10 Regional fördelning av organisation utifrån aktiviteter

LÄN

ÅR 2008

ÅR 2009

ÅR 2010

AKTIVA GRUPPER I LÄNET 2010

Blekinge

22

21

1

SMR

Dalarna

87

119

83

SMR, FN Dalarna

Gotland

12

49

32

SMR, FN Gotland

Gävleborg

73

88

25

SMR, SvP

Halland

24

2

6

SMR, SvP, Hallands FN

Jämtland

2

Jönköping

88

98

160

SMR, SvP

Kalmar

70

79

53

SMR, SvP, Kalmargardet

Kronoberg

26

27

12

SMR, SvP, Okänd arrangör

Norrbotten

48

32

54

SMR, SvP

Skåne

117

83

138

SMR, SvP, FN Skåne, NU

Stockholm

344

244

211

Södermanland

92

70

84

SMR, SvP, Salemfonden,
Motpol, Haninge oberoende,
Dalarnas FN, Gotlands FN, NU,
Nordiska Nationalsocialister,
Nyköping FN, Stockholms FN
Nyköping FN, SMR, SvP,
NU, Swedish Hammerskins

Uppsala

77

55

32

SMR, SvP, NU

Värmland

148

73

186

SMR, SvP

Västerbotten

43

37

25

SMR

Västernorrland

13

9

Västmanland

293

133

100

Västra
Götaland

206

212

179

Örebro

17

6

1

Nationalistiska Arbetarpartiet

Östergötland

144

62

83

Oidentifierade

3

5

4

Motpol, Nordiska national
socialister, Motpol, SvP
Legionen, Motpol,
Solidaritetskampanjen

SUMMA

1 947

1 507

1 469

SMR, SvP, Dalarna FN,
Västerås FN, NU
Midgård/Kommando Väst, NU,
Svensk Student, SMR, SvP,
FN Göteborg, Nyköpings FN,
Vänersborgs FN

SvP: Svenskarnas Parti, SMR: Svenska motståndsrörelsen, NU: Nordisk ungdom, FN: Fria nationalister.
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TABELL 1.11 Länsaktivitetet efter organisation

Svenskarnas parti

14 län

Svenska motståndsrörelsen

17 län

Fria nationalister/Info14

8 län

Blekinge och Örebro län, vilka för mindre än ett decennium sedan var särskilt
starka områden för framför allt dåvarande Nationalsocialistisk front. Även om
efterföljande Svenskarnas parti påstår sig ha flera lokalgrupper i länen så har vi
inte kunnat dokumentera någon aktivitet från partiet vare sig i Blekinge eller i
Örebro under året.
Storstadsregionerna sticker fortfarande ut gällande antalet aktiviteter och när
det gäller koncentrationen av antalet organisationer aktiva inom samma län.
Ett trendbrott under året är att Svenska motståndsrörelsen nu är den organisation med störst geografisk täckning av aktiviteter. Organisationen hade registrerade aktiviteter i 17 av landets 21 län. Undantagen finns i Blekinge, Jämtland,
Västernorrland och Östergötland. Under 2009 hade Svenska motståndsrörelsen
egen representation i 15 av länen.
Svenskarnas partis geografiska täckning över landet har successivt minskat.
Under år 2008 hade partiet organiserade aktiviteter i samtliga län med undantag
för Jämtland. Två år senare hade man tappat en tredjedel av länen. Utvecklingen,
där Svenskarnas parti för första gången inte är den organisation med störst geografisk spridning i landet är ett ganska tydligt tecken på de organisatoriska problem partiet fått med medlemstapp och sjunkande aktivism efter namnbytet från
Nationalsocialistisk front.
Fria nationalister är på ungefär samma nivå som under 2009 med aktiviteter i
drygt hälften av länen, medan det nystartade Nordisk ungdom gjort viktiga geografiska inbrytningar i fem län. Nordisk ungdom är ett tydligt storstadsfenomen
med starkast bas i Stockholm, Göteborg och Malmöregionerna.
Störst ökning av aktivismen kan skönjas i Jönköpings och Värmlands län där både
Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen bedrivit verksamhet. Aktivismen
i Stockholm fortsätter minska i takt med att Fria nationalister destabiliseras och
Svenskarnas parti inte lyckas etablera en aktiv avdelning.
AKTIVITETERNAS SPRIDNING ÖVER ÅRET
Tidigare års statistiska genomgångar har visat på en betydligt större andel aktivi
teter under sommarhalvåret än under vintertid. Nattliga affischeringsrundor passar sig bättre under vår- och sommarmånaderna och polismyndigheter ute i landet
är väl medvetna om att den politiska aktivismen på både höger- och vänsterkanten
tilltar med värmen. Andra toppar för aktiviteterna har under traditionellt gått att
se veckorna före Folkets marsch och Salemmarschen, då många grupper engagerat
sig i informationsspridning om evenemanget.
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FIGUR 1.5 Aktivism månad för månad, 2008, 2009 och 2010
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Men 2009 innebar ett trendbrott, orsakat av den stora stagnationen i aktiviteter
över huvud taget. Den utvecklingen, som delvis var en konsekvens av Folkfronten/
Svenskarnas partis problem i organisationsbygget under andra halvåret 2009,
raderade ut hela den förväntade ökningen under sommarperioden. Istället sågs
en kontinuerlig minskning av aktivismen under året.
Under 2010 återhämtade vit makt-miljön sig relativt starkt under våren, för
att gå ner under de traditionellt viktiga sommarmånaderna. Juni månad med nationaldagen kom att bli en av de svagare månaderna sett ur aktivitetssynpunkt,
medan aktivismen ökade successivt fram till valdagen i september om än inte så
starkt som väntat.
Det är bara under september månad 2010 som aktivitetsnivån låg på en nivå
jämförbar med det starka aktiviståret 2008.
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foto: expo
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vit makt- miljön på internet

VIT MAKT-MILJÖN
PÅ INTERNET
Kapitlet beskriver vit makt-miljöns
nätgemenskap, antalet hemsidor och
utvecklingen av it-strukturer samt
användningen av sociala medier.
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INTERNETS BETYDELSE FÖR VIT MAKT-MILJÖN
Vit makt-rörelsen har legat i framkant när det gäller utnyttjandet av ny teknik
för att nå ut med sitt budskap. Internet har inneburit stora möjligheter, särskilt
för små politiska ytterlighetsrörelser, att på ett billigt och effektivt sätt nå ut till
en stor publik.
Samtidigt har miljön fortfarande karaktären av en ungdomsrörelse, med
en yngre generation sympatisörer som har en större internetnärvaro än
genomsnittsmedborgaren.
I takt med nya tekniska landvinningar och ett ökat internetanvändande i allmänhet har också vit makt-rörelsens satsningar på internet och sociala medier blivit allt mer betydande. Under 2010 har de satsningar som påbörjades på sociala
medier som Facebook och Twitter utvecklats vidare liksom Nordiska förbundets
stora etablerade forum Nordisk.nu. Det senare har utmanats av nya uppstickare
som Fria nationalisters Frihet.nu eller Nationell.nu:s Folkstorm, men inget av
dessa forum har lyckats locka lika många registrerade användare.

Definitioner och arbetssätt

Följande genomgång av vit makt-rörelsens 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 vit
makt-miljön.
Det betyder att det finns en större mängd både rasistiska och invandringskritiska
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 anti-islamska webbplatserna, liksom radikala antisemitiska islamistgruppers sidor.
Detta är således inte en sammanställning av hemsidor med intolerant innehåll
– en sådan skulle bli betydligt mer omfattande. Syftet är istället att ge en bild av
hur vit makt-rörelsen opererar på internet.

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 t.ex. en hemsida är belägen.
De flesta organisationer har egna domännamn som svenskarnasparti.se och
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frianationalister.se. Mindre grupper och lokala underavdelningar ligger ofta under en annan domän, som frianationalister.se/goteborg.
Serverplats
För att kunna driva en webbplats krävs ofta ett informationsutrymme på en serverplats vilken tillhandahålls av specialiserade IT-företag 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 sammanställningen 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

a) Inre och yttre marknadsföring, samlande kraft

Alla vit makt-rörelsens organisationer och grupper har i dag sin givna plats på internet. Där kan de obehindrat marknadsföra sin verksamhet och få ut information om de politiska målen.
Med kortare filmsekvenser, bilder och texter berättas om organisationernas aktiviteter, alltifrån de egna medlemmarnas strapatser i skogen till våldsamma sammanstötningar med politiska meningsmotståndare eller om den senaste demonstrationen.
Videokameran finns med i den dagliga verksamheten, vid flygbladsutdelningar
och torgmöten. Flera organisationer har också etablerat egna kanaler på Youtube
där filmsekvenser sprids i redigerad form. Det är en tydlig trend att redigeringen
av bland annat filmer blivit mer sofistikerad och till exempel Svenska motståndsrörelsen har lagt ner mycket kraft på att lansera en egen värvningsfilm ”Utan oss
står Sverige försvarslöst”.
En annan trend är att internet används mer flexibelt med till exempel grupper på Facebook eller egna sidor och forum som läggs upp i samband med större
kampanjer. Under 2010 startades hemsidor enbart för att sprida information om
en demonstration respektive ett konsertevenemang i Västsverige.
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Ett exempel på medvetenheten om internets stora möjligheter var när Svenska
motståndsrörelsen i november 2009 arrangerade en demonstration genom Stockholm
som stötte på problem:
Skall man nämna något som vi var missnöjda med så vart det att fler inte kunde
höra och se oss väl framme på Östermalmstorg. Platsen var för närvarande litet
av en byggarbetsplats och det stora antalet poliser har en tendens att få vanliga familjer att inte vilja stanna på platsen. Rent propagandistiskt för oss gör det dock
inte så mycket då vi vet att långt fler kommer att titta på vår video än vad som
ändå skulle få plats på torget.1
På många sätt har internet tagit över papperstidningens roll som marknadsförare
och samlande kraft för vit makt-grupperna. För tio år sedan höll sig varje etablerad vit makt-gruppering med en egen tidningsutgivning eller diskuterade olika
tidningsprojekt. Tidningen var inte bara text och bild med information till medlemmar, det var också något att bygga organisationen kring.
Idag har Svenskarnas parti etablerat sig utan en papperstidning och Svenska
motståndsrörelsens utgivning av Nationellt motstånd är sporadisk, med enbart två
nummer utgivna under år 2010 samtidigt som den så kallade fältupplagan för utdelning vid aktioner på gatan har lagts ner.2
Nya nätverk som Fria nationalister eller Nordiska förbundets motståndsnätverk kan samlas kring webbportaler, internetforum eller en aktivistisk webbtidning som Info-14.
Nordiska förbundet har gått från att ha försökt etablera två parallella tidningar,
Folkets Nyheter och Nordisk frihet, till att överge projekten till förmån för stora internetsatsningar. Tidigt under 2011 deklarerade organisationen att man även upphörde som medlemsorganisation. Medlemskapet har helt ersatts av mer informella
relationer knutna till organisationen. Aktiviteter i bloggar knutna till Motpol.nu,
administratörskap på Nordisk.nu m.m. – allt knutet till aktivism utan att betala en
medlemsavgift som ändå inte stod för någon större del av organisationens intäkter.
Nordiska förbundets uttalade tanke bakom Nordisk.nu har varit att forumet
i sin samlande kraft och förmåga att skapa relationer mellan enskilda över hela
landet ska skapa förutsättningar för organisationens mer långsiktiga mål: att de
etniska svenskarna ska stå enade och ta plats i sitt eget land. Detta relationsbyggande är en effekt som papperstidningen inte har någon möjlighet att förverkliga.

b) Propagandaspridning

Internet kräver små personella och finansiella resurser och är en effektiv kanal
för propagandaspridning åt vit makt-rörelsen. På vit makt-miljöns hemsidor och
bloggar sprids rörelsens kärnfrågor, som förakt för demokratin, konspirationer
om en judisk sammansvärjning och motstånd mot invandrare, homosexuella och
vänsteraktivister.
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Vissa av sidorna är rena kampanjsidor för enskilda frågor som rörelsens grupper vill nå uppmärksamhet kring under en kortare eller längre period. Andra har
karaktären av nyhetstjänster som berättar om skeenden i omvärlden ur rörelsens
perspektiv.
I det senare fallet är samarbetet över gränserna stort. Nyheter som överensstämmer med de egna syftena sprids snabbt inom den globala vit makt-rörelsen och ofta
blandas händelser från utlandet friskt med nyheter från miljöns vardag i Sverige.
Ett exempel är ett fall med afroamerikaner som begått brott i USA vilket ledde
till att de blev nyhetsstoff på vit makt-sidor över hela västvärlden.

c) Kommunikation och interaktivitet

Internet spelar en allt viktigare roll för möjligheten att skapa kontakter och åstadkomma diskussioner mellan aktivister runt om i landet. För en enskild aktivist på
en liten ort ger miljöns olika diskussionsforum och sociala nätverk en möjlighet
att känna samhörighet och knyta kontakter.
I olika diskussionsforum kan rörelsens aktivister och sympatisörer även diskutera
aktuella händelser, marknadsföra sina organisationer och förestående arrangemang.
Forumen kan också fungera som inkörsport för nyfikna som lockas av rörelsens
budskap, men som ännu inte tagit steget att bli medlem i någon organisation.

d) Försäljning

Dagens tekniska lösningar gör även internet till ett utmärkt verktyg för försäljning och insamling av pengar. De bolag och organisationer som tidigare bedrev
sin försäljning av kläder, musik och litteratur via postorder och annonser i den
högerextrema tidningsfloran kan idag driva samma verksamhet via egna internetbaserade butiker. Varje större organisation har idag någon form av försäljning av
litteratur, musik och propaganda, ofta i ett separat bolag. Försäljningen ger pengar
till rörelsens verksamhet samtidigt som det politiska budskapet når nya grupper.
Det finns även obundna bolag som Midgård där försäljningen är att betrakta som
i det närmaste helt kommersiell som inte syftar till att återföra kapital till rörelsen.
SPRIDNING
Det är svårt att få en fullständig bild av hur många som besöker hemsidor och
bloggar med vit makt-innehåll, men när det gäller bloggar går det att få en viss
uppfattning. Flera av de bloggar som ingår i vår undersökning finns under samlingssidan Motpol.nu, en portal för bloggare som enligt sidan ”värnar nordisk
kultur och tradition”. Flera av Motpols bloggar finns registrerade på Bloggtoppen
som mäter besöksstatistik.
Även om Bloggtoppens statistik inte är helt tillförlitlig ger den en fingervisning
om hur hög besöksfrekvensen är. Den mest besökta bloggaren inom vit makt-miljön är Oskorei. Han har från och med juli 2006 fram till månadsskiftet mars/april
2011 haft 865 000 besökare, i genomsnitt 500 besökare per dag.
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Besöksfrekvensen på hemsidor är betydligt svårare att uppskatta. Inga av de sidor som ingår i vår undersökning finns uppkopplade mot de etablerade mättjänster som redovisar besöksstatistik. Upphovsmännen redovisar inte heller öppet hur
många besökare sidorna har.
De enda webbplatserna som redovisat någon form av användarstatistik under
de senaste åren är forumen Nordisk.nu, Frihet.nu och Folkstorm. Den 8 april 2008
hade det största forumet Nordisk.nu 10 917 personer med registrerade konton på
sidan. Vid nyåret 2009/10, mindre än ett år och åtta månader senare hade siffran
stigit till fler än 18 000 användare. Vid nyåret 2010/11 hade man över 20 000 registrerade användare. Tillsammans hade de vid årsskiftet drygt 22 000 användare.
Hur många av dessa som verkligen sympatiserar med vit makt-rörelsen är omöjligt att säga, och det betyder inte heller att de 22 000 registrerade är aktiva användare. Men antalet visar med all tydlighet hur forumet lyckats knyta till sig långt
fler än de som kan mobiliseras till vit makt-rörelsens aktiviteter.
Forum för levande historias intoleransrapport från 2004 kan ge ytterligare ledtrådar till vit makt-webbplatsernas spridning. 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.3

Antalet webbplatser

Antalet webbplatser med vit makt-innehåll har ökat lavinartat under de senaste
femton åren. I september 1997 räknade Säkerhetspolisen att antalet hemsidor med
”rasistiskt innehåll” ökat från två, tre stycken till cirka 35 inom loppet av knappt
två år. 1999 konstaterade den av regeringen tillsatta Demokratiutredningen att
det totala antalet rasistiska, invandrings- och främlingsfientliga samt invandringskritiska hemsidorna uppgick till 110 stycken. Av dessa var drygt 40 hemsidor och
chattkanaler klassade som forum med nationalsocialistiskt, rasideologiskt och/
eller antisemitiskt innehåll. Motsvarande siffra för 1996 var enligt samma utredning åtta stycken.4
Expos genomgång visar att ökningen har fortsatt. Från 96 svenskspråkiga sidor
under år 2008 till 121 två år senare.
Den svenska vit makt-miljöns omfattande närvaro på internet har sin motsvarighet också internationellt. I Tyskland har antalet ”högerextrema” webbplatser
ökat från 737 år 2003 till 1707 under år 2008. I USA ökade antalet registrerade
”hat-webbplatser” från 566 år 2006 till 670 år 2009.5
Ett par definitioner

a) Inaktiv/aktiv
Till grund för denna årsrapports del om hemsidor finns en sammanställning över
121 vit makt-hemsidor: webbplatser, forum och portaler knutna till miljön. I den
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TABELL 2.1 Antal vit makt-relaterade webbplatser

ÅR

ANTAL SIDOR

NYA SIDOR

BORTTAGNA
SIDOR

ÖKNING/
MINSKNING

2008

96*

34

-

-

2009

108

25

13

12

2010

121

20

18

2

* Siffran skiljer sig från den i Expos årsrapport 2008 då fler webbplatser som var aktiva under
året kartlagts sedan dess.

siffran ingår även inaktiva sidor, sådana som inte har uppdaterats under året men
där det publicerade materialet finns ute till allmän beskådan. Det finns exempel
på hur inaktiva sidor övergår till att bli aktiva igen. Ett sådant är den historie
revisionistiska sidan sannhistoria.org, som vill ge en motbild till 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
Att en hemsida beskrivs som borttagen innebär att den inte bara blivit inaktiv
under året utan helt släckts ned – alternativt omdirigerats till en annan hemsida,
vilket var fallet med Nordiska förbundets sidor folketsnyheter.se, nordiskfrihet.se
och nordiskafestivalen.se. Efter ett par års inaktivitet togs sidorna bort och domän
namnen omdirigerades till Nordisk.nu.
En sida kan både vara ny och borttagen. Exempel på det är en del kampanj
sidor som 1maj.org och Kommando väst. Dessa startades upp av aktivister i Fria
nationalister respektive Svenska motståndsrörelsen inför specifika arrangemang
för att sedan tas ned igen.
INNEHÅLL
Vit makt-miljöns nätgemenskap består av en rad olika typer av webbplatser. Under
2010 räknar vi till nio olika typer eller kategorier, men avgränsningen är inte alltid
självklar. En webbplats innehåller ofta olika genrer av material och kan ha olika
användningsområden. Flera organisationswebbplatser har inte bara information
om den egna organisationen, utan även en löpande nyhetsförmedling och ofta en
liten avdelning för försäljning av material och skrifter. Det är webbplatsens huvudsakliga syfte som ligger till grund för rapportens klassificering.
Under 2010 översteg för första gången antalet bloggar knutna till vit makt-
miljön antalet organisationshemsidor. Bloggarna ökade från 26 till 35 stycken.
Vi räknar i vår granskning enbart bloggar som är direkt knutna till redan befintliga organisationsstrukturer som Motpol.nu samt enskilda bloggar som bedöms
43

TABELL 2.2 Typer av webbplatser med vit makt-relaterat innehåll

WEBBPLATS

2008

2009

2010

Band

5

8

7

Blogg

24

26

35

E-handel

11

12

11

Forum

1

2

3

Kampanj

4

10

14

Nyhetsförmedling

5

7

9

Organisation

36

34

34

Portal

5

4

3

Övrigt

5

5

5

TOTALT

96

108

121

ha ett reellt politiskt och organisatoriskt inflytande på miljön. Ett exempel på de
senare är daneriksson.com som drivs av den tidigare nationaldemokraten Dan
Eriksson som i januari 2011 gick in i Svenskarnas parti.6

a) Organisationshemsidor

Organisationernas webbplatser är själva fundamentet i vit makt-rörelsens nät
gemenskap. Där presenterar grupperna sin verksamhet och det är ofta härifrån de
politiska utspelen görs och kampanjer bedrivs.
Under 2010 är antalet organisationshemsidor oförändrat från år 2009 och ligger
kvar på 34 stycken.
Expansionen inom Motpol-nätverket har gjort att Nordiska förbundets t otala
antal sidor fortsatt öka i antal i relation till övriga organisationers. Dit hör 37
webbplatser mot till exempel Info-14/Fria nationalisters 20.
Det finns ingen direkt koppling mellan stark utåtriktad aktivitet och utvecklad webbaktivitet, snarare skulle förhållandet kunna uttryckas som det motsatta.
Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen har vardera fem webbplatser.

b) Bloggar

I tidigare årsrapporter har vi konstaterat att vit makt-miljön inte legat väl framme
i utvecklandet av bloggar, men det förhållandet har delvis ändrats under året i och
med att Motpol-nätverket fått förnyad kraft.
De allra flesta bloggarna ligger idag under Motpol.nu. Motpol är Nordiska förbundets bloggportal vars slogan lyder ”försvarare av den långa nordiska traditionen
av fri debatt, yttrandefrihet och åsiktsfrihet”. I samband med lanseringen 2006
beskrevs webbportalen i Nordiska förbundets tidning Folkets Nyheter som politiskt
och organisatoriskt obunden, men ”skribenterna representerar ett brett politiskt
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och ideologiskt spektrum, men är alla förenade i en gemensam värdegrund baserad på värnandet om nordisk kultur och tradition”.7
I praktiken har Motpol utgjort en tummelplats för framför allt diskussioner
knutna till vit makt-rörelsens identitära falang. Samtidigt har man haft en ambition att vidga diskussionen. Många av bloggarna har en intellektuell framtoning
och kan ses som ideologiska idégivare åt en annars på många sätt anti-intellek
tuell och andefattig rörelse.
Diskussionerna är ibland på en relativt hög nivå och inbegriper såväl moderna
som äldre utländska fascistiska tänkare och ideologer. Sedan 2008 är Jonas de Geer
knuten till Motpol efter ett par år av konflikt med Nordiska förbundet. Han utgör
den enda av bloggarna vars namn är känt i en vidare krets. Han är en av landets
mest kända högerextremister med ett förflutet som radikal konservativ skriftställare och som aktiv i den katolska antisemitiska sekten SSPX.
Den mest spridda bloggen på Motpol.nu drivs av en aktivist Joachim Andersen
från Borås under pseudonymen Oskorei. Han beskriver själv sin blogg som ”traditionalistisk och pro-svensk” och är under sin pseudonym en återkommande skribent i Nationaldemokraternas papperstidning Nationell idag.
Motpols expansion under 2010 består dels av flera nya bloggare som tillkommit, dels finns det också flera exempel på etablerade bloggare från exempelvis
Wordpress och Blogspot, som nu valt att lägga sig under Motpol-portalen och på
så vis ta ett steg in i Nordiska förbundets intressesfär. Under året har Motpol.nu
haft 29 bloggar.
En ny avdelning på Motpols hemsida bjuder sedan våren 2010 in g
 ästskribenter
från motståndargrupper på vänsterkanten. Detta skedde genom en inbjudan på
redaktörsbloggen och förklarades med att Motpol.nu ”är intresserad av seriös
samhälls- och kulturdebatt och ser debatt och diskussion som ett medel för att
komma till klarhet”. Direkta förfrågningar har också gjorts till vänsterdebattörer i ett försök att skapa större legitimitet. Men försöket hade under året bara lett
till en handfull inlägg av redan kända skribenter från den närstående miljön i vid
mening. Till dessa hör den provokative konstnären Markus Andersson och författaren Lars Holger Holm.
Den senare har tidigare medverkat med artiklar i bland annat Jonas de Geers
Samtidsmagasinet Salt och kom under år 2011 ut på det Nordiska förbundet närstående förlaget Arktos i London. Lars Holger Holm och Markus Andersson har
senare, efter publiceringen på den öppna sidan, deltagit i Nordiska förbundets
föreläsningar.8
En av Motpol.nu:s mest lästa bloggare FAS valde i maj 2010 att helt lägga ned
sin verksamhet. Enligt ett meddelande från redaktionen den 16 maj var det efter
att ett tiotal av Motpol-bloggarna fått hotfulla meddelanden från påstådda vänster
extremister. ”En av våra mest uppskattade skribenter – FAS – har av hänsyn till
sin familj bestämt sig för att inte chansa, och hans blogg har därför tagits bort
från portalen”, förklarade redaktionen samtidigt som flera av de tidigare anonyma
bloggarna valde att besvara hoten med att skriva öppet under sina riktiga namn.9
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c) Nyhetsförmedling

Vit makt-miljöns mest välbesökta webbplatser har länge varit rörelsens nyhetstjänster och webbtidningar. För en rörelse med värderingar och en verklighetsbild
långt från den etablerade blir det viktigt med egna institutioner som rapporterar
om det som sker.
Den allra största nyhetsförmedlaren inom svensk vit makt-miljö är sedan
länge Info14.com, som idag ingår i nätverket Fria nationalister. Den kombinerade webbtidningen och aktivistsidan har varit i bruk i över ett decennium med
Robert Vesterlund som redaktör. Info-14 grundades redan 1995 som ett nyhetsbrev i pappersform, då som organ för Stockholms oberoende nationalsocialister.
Info14.com har i kraft av sin ålder och ofta snabba uppdatering etablerat sig
som den ledande nyhetsförmedlaren för vit makt-miljön. Det relativa oberoendet
till de olika gruppernas konflikter under året har delvis bibehållits trots att nätverket Fria nationalister byggts upp kring sidan och blivit en av flera aktörer som
konkurrerar om utrymme.
Den under 2009 återväckta nyhetstjänsten Nationell.nu har haft en delvis
annan inriktning. Den startades 2004 med syftet att ”fungera som en motpol
till dessa aktörers [Bonnier, Stampen med flera, förf. anm.] totala makt på den
svenska mediemarknaden” och har ett mer granskande anslag – även mot den egna
rörelsen. Grundaren Richard Langéen har bland annat publicerat avslöjanden om
såväl Sverigedemokraterna som organisationer i vit makt-rörelsen. Till exempel
publicerades en uppmärksammad artikelserie om hur aktivister från Svenska motståndsrörelsen och Nationaldemokratisk ungdom organiserade en vit makt-spelning i Västsverige tillsammans, augusti 2010.
Svenskarnas partis internetprojekt Realisten.se är ett mer klassiskt partiorgan
på internet. Webbplatsen erbjuder nyheter, analyser och krönikor som kan ses
som en fortsättning på Nationalsocialistisk fronts internetprojekt DenSvenske.
com. Avsikten var också från start att Realisten skulle ges ut i pappersform, men
planerna har skrinlagts.
Svenska motståndsrörelsen har ingen separat webbplats för nyhetsförmedling.
Organisationens hemsida patriot.nu har visserligen samma namn som papperstidningen Nationellt motstånd men är i realiteten mer av en organisationssida.
Här kombineras uppgifter om organisationens aktiviteter, uttalanden från ledande aktivister och värvningskampanjer med en del kommentarer om nyheter
och omvärldsbevakning. Sidans karaktär har gjort att vi snarare klassar den som
en organisationshemsida än som nyhetsförmedling.
Den svenska versionen av den internationella alternativa nyhetstjänsten
Altermedia, som påstår sig ha 22 unika upplagor i 18 länder med tillsammans över
100 000 unika besökare per dag, har inte uppdaterats sedan första halvåret 2009.

d) Kampanjsidor

Att starta kampanjsidor i samband med större projekt och manifestationer blir
allt vanligare. Det rör sig dels om kampanjer som sträcker sig över flera år som
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frigefrost.nu. Flera kampanjsidor har karaktären av frontorganisationer som svensk
ungdom.se och centerpolitik.se. I vissa fall är den verkliga avsändaren mer eller
mindre hemlig, som den till Svenskarnas parti knutna stoppavaldtakterna.nu med
en mycket välbesökt Facebook-grupp på internet eller Svenska motståndsrörelsens
i Norrlands numera nedlagda svenskapedofiler.se.
Den äldsta ännu aktiva kampanjsidan är sannhistoria.org som registrerades 1998
med syfte att sprida historierevisionistisk propaganda som ifrågasätter Förintelsen
under andra världskriget. Sidan går också att nå via adressen levandehistoria.
com, ett sätt att få träffar från skolelever och andra som söker efter myndigheten
Levande historias hemsida.
Efter ett drygt års inaktivitet började Sann historia uppdateras mer frekvent
under 2010, fortfarande med mestadels anonyma skribenter.
Under 2010 gick flera kampanjsidor knutna till Fria nationalister och Nordiska
förbundet i graven. Exempel på detta är nationaldagen.nu som gjorde reklam för
Folkets marsch, nordiskafestivalen.se som gjorde reklam för Nordiska förbundets
återkommande samlingar med samma namn samt den redan nämnda svenskungdom.se.
Ett helt nytt fenomen är lanseringen av kampanjsidor för enskilda, i tiden begränsade evenemang, exempelvis 1 maj-firandet i Helsingborg samt den sida som
informerade om en kamratafton med en spelning av vit makt-musik i Västsverige
i augusti.
Båda sidorna lanserades kort före arrangemanget för att sedan tas ned. Det är
en uppfinningsrik användning av internet för spridning av information som är
något vi troligen kommer att se mer av i framtiden. Metoden har sin motsvarighet i flera Facebook-grupper, men Facebook kan inte användas för alla evenemang
på grund av forumets användarregler.
Kampanjen kring hemsidan antikap.nu, med syfte att skapa en antikapitalistisk opinion utanför vänsterrörelsen, gick i graven under 2010. Den var att se som
framgångsrik då den fick stor spridning trots att ett fåtal personer låg bakom den.
Delvis har antikap-kampanjens frågor tagits upp av Nordisk ungdom, men det
mer antikapitalistiska budskapet har också tagits upp av lokalgrupper inom nätverket Fria nationalister som också utgjorde antikap.nu:s viktigaste medarbetare.

e) Forum

Nordisk.nu behöll sin position som det ledande internetforumet för personer
inom vit makt-miljön. Under våren 2010 passerade forumet 20 000-strecket med
registrerade medlemmar. Enligt administrationsledningen har man i genomsnitt
4 892 besökare varje dag.
Nordisk.nu startades av Nordiska förbundet i april 2007 som en ”internetportal
för nordisk identitet, kultur och tradition”. Detta var ett led i 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.
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Flera av avdelningarna på Nordisk.nu finns till för att stärka den ”nordiska identiteten”, som till exempel Nordiska platsbanken som ska förmedla tjänster mellan
nordbor för nordbor, handels- och marknadsplatsen Birka liksom det relativt stora
utbudet av musik och annan, för rörelsen politiskt korrekt, kultur.
Fria nationalisters satsning på Frihet.nu som såg sitt ljus 11 juli 2009 har gått
betydligt sämre. Två månader efter lanseringen hade forumet 1 000 registrerade
användare, men ännu vid utgången av år 2010 hade man inte överstigit 2 000-nivån,
vilket kan bero på konkurrens med Nordisk.nu. Att Nordisk.nu är en konkurrent
visar sig också i att Richard Langéen och Nationell.nu:s forum Folkstorm gick i
graven under hösten 2010 – för att återuppstå några månader senare. Det forumet
påstod sig ha haft 1 500 användare som mest, vilket inte gått att bekräfta. I april
2011 hade forumet 127 registrerade användare. Folkstorm var tänkt att utgöra ett
oberoende alternativ till Nordiska Förbundets och Fria nationalisters respektive forum, och samtidigt utgöra en fortsättning på de ofta långa och vilda debatter som
fördes i kommentatorsfälten på Nationell.nu. Det är framför allt aktivister i Nordisk
ungdom som använt forumet, och aktiviteten på forumet är mycket begränsad.

f) E-handel

Under 2010 har Nordiska förlaget i praktiken återuppstått och dess gamla bok
lager ingår i det nya förlaget och webbutiken Arktos.com.
Hemsidan drivs av Arktos Media Ltd, med bas i London och presenteras som en
affärsrörelse etablerad av människor av olika nationaliteter för att ”erbjuda människor av olika övertygelser alternativ till modernismens elände”. Man påstår sig
inte ställa sig bakom någon särskild politisk åsikt eller trossystem utan vill så ett
frö och ”överlämna åt ödet att avgöra vilka frukter sådana frön kan tänkas bära
i framtiden”.10
Men som vd för Arktos Media Ltd stod bland andra Nordiska förbundets tidigare ledare Daniel Friberg, med ett förflutet i en rad förlags- och tidningsprojekt
under ett och ett halvt decennium. Och i försäljningskatalogen hittas, förutom nyutgåvor av mer moderna, framför allt traditionalistiska, författare, hela spektret av
böcker från Nordland, Nordiska förlaget etc. Liksom Nordiska förlaget har Arktos
ambitionen att drivas efter vanliga företagsekonomiska principer och lyckats få till
ett avtal med bland annat Adlibris och Bokus samt i ett par fall lyckats få böcker
recenserade i etablerade medier i Sverige och utomlands.
Webbutiken Midgård, grundad i Göteborg redan 1994, har fortsatt sin verksamhet i oförändrad skala under 2010 trots att ägaren Per-Anders Johansson under delar av året avtjänade ett fängelsestraff. Midgård är den största oberoende
webbutiken inom vit makt-miljön.
Vid sidan av Arktos och Midgård finns det två etablerade e-butiker knutna till
organisationer: Svenska motståndsrörelsens Kampboden och Svenskarnas partis
Arminius.se. Kampboden har haft fyra egna böcker/skrifter till försäljning under
året, en ljudbok och två nummer av Nationellt motstånd medan Arminius.se inte
haft något annat egenproducerat än propagandamaterial.
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TABELL 2.3 Böcker och skrifter utgivna av förlag i vit makt-miljön under 2010

NATIONELLT MOTSTÅND FÖRLAG
Böcker/skrifter
Eljas, David – Bolsjevismen, då och nu, häftad, 31 s.
Lund, Klas m.fl. – Handbok för aktivister i Motståndsrörelsen, häftad, 39 s.
Rieger, Jürgen – Ras, den avgörande frågan, häftad, 54 s.
Riis-Knudsen, Povl H. – Nationalsocialismen, den biologiska världsåskådningen,
andra tryckningen häftad, 26 s. Finns även som ljudbok.
Tidskrifter
Nationellt Motstånd nr 18, 2010
Nationellt Motstånd nr 19, 2010
ARKTOS MEDIA
Holm, Lars Holger – Helvetets förgård, häftad, 198 s.
Johansson, Henrik – Vattnet under broarna och andra noveller, häftad, 441 s.
ARJUNA FÖRLAG
Hennix, Nils-Eric – Hennix betraktelser, häftad, 160 s.
Nationalsocialismen i Tyskland, häftad, 58 s.

Det är tydligt att Logik förlag som stod Svenskarnas parti nära inte ersatts av
ett eget partiförlag. Logik förlag lades ned under 2010 och lagret fördes över till
Arminius.se.
Den föreläsningsverksamhet som förlaget bedrev förs nu genom det nybildade
projektet Kulturkamp.
Försäljningen av antikvarisk litteratur som påbörjades under 2009 har fortsatt,
men kan knappast ersätta den förlorade musikmarknaden.
De två stora vit makt-bolagen som lades ned under 2009, Nordvind Records
och Frihetsrock produktion som haft musik som huvudfokus, har inte ersatts av
nya bolag. Båda har skyllt nedläggningen på att man inom vit makt-miljön ökat
sin nedladdning av musik från internet.

g) Webbportaler

Två av vit maktrörelsens webbplatser har idag karaktären av portaler. De utgör
samlingsplatsen för flera andra webbplatser.
En av de största förändringarna inom den nazistiska internetmiljön är att den
äldsta webbportalen motstand.org lade ner verksamheten under året. Portalen samlade en mängd små grupper under sig som Nordiska rikspartiet, Sveriges nationella
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förbund och Legion Wasa. Dessutom utgjorde motstand.org ett mindre använt forum för diskussion om fascistisk och nationalsocialistisk ideologi av klassiskt snitt.
Traditionellt har portalen varit närstående Nordiska rikspartiet och med partiets
nedläggning vid årsskiftet 2009/10 hade också portalen spelat ut sin roll. De grupper som var underställda portalen återkom inte i självständig form under 2010.
Bloggportalen Motpol.nu, var under 2010 samlingsplats för 29 bloggar, vilket
är en kraftig ökning från förra årets 14.
Frianationalister.se fungerar som en samlingssida för de fria grupperna närstående Info-14. De har också utgjort en ingångssida till kampanjerna Folkets marsch
och Svensk ungdom som lagts ned under året, men som finns kvar som internetsidor. Kvar är även Salemfonden.info som varit något mer aktiv under året eftersom det var tio år sedan mordet på Daniel Wretström.

h) Övrigt

Webbplatser som inte kan sorteras in under ovanstående rubriker hamnar under
kategorin ”övrigt”.
Under 2010 fanns bland annat uppslagsverket Metapedia som kan beskrivas som
en högerextrem efterapning av Wikipedia. Likheterna med Wikipedia handlar inte
bara om innehåll, Metapedias uppbyggnad följer samma struktur, utseende och
arbetsform som det kända uppslagsverket. Även att namnet påminner om förebilden ger större möjlighet att påverka och förskjuta omvärldens uppfattning om
sakernas tillstånd helt i enligt med vad den ”metapolitiska strategin” eftersträvar.
Den 20 november 2010, lite mer än fyra år efter starten i augusti 2006, översteg
antalet artiklar i den svenska versionen av Metapedia 6 000 stycken. Samtidigt
finns avläggare av uppslagsverket i tolv länder, där den ungerska är mest framgångsrik med över 80 000 artiklar. Ungerska Metapedias storlek kan jämföras med
att landets Wikipedia-lexikon samlar 198 000 artiklar.
STRUKTURER

Serverplatser

En viktig aspekt av vit makt-rörelsens närvaro på internet är hur väven av webbplatser är tekniskt organiserad. En webbplats är knuten till en server där informationen lagras. Vem som äger servern och var den geografiskt befinner sig påverkar
bland annat webbplatsens juridiska status. En webbplats på en server i USA kan
bli svår för svenska myndigheter att kontrollera, eller för en svensk åklagare att
inleda eller genomföra en förundersökning mot, vid misstanke om brott.
Under 2008 var det absolut största antalet av vit makt-miljöns webbplatser placerade på servrar i USA eftersom skyddet där är bland de starkaste i världen, 74
av totalt 96 webbplatser.
Under 2010 är en serverplats i USA fortfarande vanligast. 83 webbplatser l igger
på servrar i USA men det sker en ökning avseende serverplatser i de nordiska
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länderna. 22 av webbplatserna fanns under 2010 på servrar i Sverige, elva i Danmark.
Ytterligare fem låg i andra länder.
Servrar i USA
Webbplatserna som finns i USA är fördelade på ett 20-tal företag. Softlayer
Technologies servrar användes 2010 av flera webbplatser som byggts kring Nordiska
förbundet, exempelvis bloggportalen Motpol och det internationella nätuppslagsverket Metapedia. Softlayer Technologies är ett väletablerat företag med över 5 000
kunder i mer än hundra länder.
The Planet.com används av Info-14 och upplåter därmed serverplats åt bland
annat alla de fria nationalistgruppernas lokala sidor, liksom Folkets marsch och
Salemfonden. The Planet presenterar sig som världens största leverantör av så kal�lade dedikerade servrar, vilket innebär att kunden, i det här fallet Info-14, inte
behöver dela serverplats med andra kunder. Hela servern är deras egen och kan
också delas med andra associerade organisationer, vilket är fallet.
I och med Nordiska rikspartiets insomnande och nedläggningen av motstand. org
har Earthlink förlorat sina kunder hos den svenska vit makt-miljön. Earthlinks
servrar används bland annat av webbhotellet RJG Engineering, ett högerextremt
webbhotell som riktar sig särskilt till vit makt-rörelsen. RJG engineering drivs
av den amerikanske nazistledaren Gary Lauck och erbjuder högerextremister en
säker plats på internet. I decennier hade Nordiska rikspartiet, Legion Wasa och
Sveriges nationella förbund utrymme på dessa servrar.
Svenska motståndsrörelsen använde företaget Beyond the Network America
som erbjuder både god anonymitet och serverplats åt patriot.nu, medan webbutiken Kampboden är förlagd vid samma serverleverantör som Info-14: Planet.com.
Servrar i Sverige
Av 121 vit makt-sidor finns 22 på servrar i Sverige, vilket är en ökning jämfört med
tidigare årsrapporter. Under 2008 var motsvarande siffra 7 och 2009 14. Åtta av
22 webbplatser ligger hos företaget Loopia. Tidigare var även Crystone en viktig
svensk serverplats för den svenska vit makt-rörelsen. Nordiska förbundet var en
av organisationerna som använde sig av Crystone. En förklaring till deras byte av
webbhotell kan ha varit att en ledande medlem arbetade vid företaget och dömdes
för brott knuten till organisationen.
Denne Crystone-anställde var bland de ledande aktivister i Nordiska förbundet
som 2008 tog sig in hos en avhoppare och tvingade tillbaka en dator med organisationens medlems- och prenumerantregister. Efter den händelsen uppdagades
medlemmens arbete vid Crystone och kort därpå flyttade organisationen till ett
annat webbhotell.
Servrar i Danmark
De två danska bolagen One.com och Surftown används inom vit makt-miljön.
Som exempel använder vit makt-bolaget RAC-Sweden det förstnämnda danska
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bolagets servrar för såväl försäljning av material, spridning av information för spelningar och för uppknutna vit makt-band som Division Nordland och Vinterdis.
Svenska motståndsrörelsens kampanjsida för att få medlemmen Niklas Frost
fri från fängelsestraff (frigefrost.nu) låg fram till nedläggningen under 2010 på
danska Surftown.

Vem står bakom sidorna

Många av webbplatserna vi analyserat i detta kapitel är knutna till olika organisationer, inte bara ideologiskt och organisatoriskt utan även tekniskt. Genom att
undersöka vilka ip-adresser de olika webbplatsernas servrar har går det att ge en
bild av hur vit makt-webbplatserna hänger ihop på internet.
De två största producenterna av webbplatser var liksom tidigare år nätverket
runt Info-14 och Nordiska förbundet. Den senare hade 37 av vit makt-miljöns 121
webbplatser kopplade till sig. Info-14 och Fria nationalister-nätverket kontrollerar 20 medan de övriga två blocken inom vit makt-miljön, Svenskarnas parti och
Svenska motståndsrörelsen hade fem webbplatser vardera knutna till sig.
Förhållandet var ungefär detsamma som under tidigare år. Antalet grupper
knutna till Nordiska förbundet har blivit något fler tack vare att fler bloggar tillkommit inom Motpol-nätverket medan grupper inom Fria nationalister blivit färre.
TABELL 2.4 Serverplatser med vit makt-relaterade sidor 2010

SERVERPLATS

ANTAL 2010

Nordiska Förbundet 194.9.94.86, 208.43.53.66, 188.121.62.17,
194.9.94.85, 208.43.53.66

37

Info14 67.18.111.164, 67.18.111.165, 69.163.244.36, 173.244.206.131

20

Motstånd 207.217.125.50

6

Svenskarnas Parti 67.19.58.245, 173.244.206.131, 194.9.94.79

5

Svenska Motståndsrörelsen 212.97.132.144, 207.176.43.186,
74.54.25.226, 212.97.136.102, 74.125.79.132

5

Övrigt
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TOTALT

121

SOCIALA MEDIER
Utvecklingen av vit makt-miljöns engagemang har fortsatt under året. Miljön styr
både officiella och inofficiella grupper på Facebook och de större organisationerna
startade under första halvåret 2009 egna propagandakanaler på Youtube.
Ett och ett halvt år senare har de hittills 110 producerade propagandafilmerna
haft nästan en halv miljon visningar. Svenska motståndsrörelsen är den mest aktiva organisationen på Youtube med 70 filmer och 350 000 visningar. Det är över
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hälften av det totala antalet filmer och mer än hälften av det totala antalet visningar vilket tyder på att organisationen verkligen prioriterar frågan. Svenska
motståndsrörelsen ligger också i framkant vad gäller Twitter. Organisationen har
låtit sin fängslade medlem Niklas Frost twittra inifrån Kumlabunkern som ett led
i kampanjen Fria Niklas Frost! Andra organisationer använder Twitter mer traditionellt med få finesser för utskick av pressmeddelanden och om nyheter som
lagts upp på den egna hemsidan.
Det i särklass största sociala mediet är också det som vit makt-miljöns organisationer utnyttjar mest: Facebook. De flesta organisationerna har idag flera aktiva
grupper med ett stort antal medlemmar anslutna. Vid nya kampanjer startas ofta
nya grupper och det händer att nazister gör riktade attacker mot opolitiska grupper för att nå personer med sitt budskap.
Ett exempel var hur aktivister kapade en stor Facebookgrupp inför Salemmarschen
2009 och skickade ut en uppmaning att delta i marschen till samtliga drygt 20 000
medlemmar i gruppen.
TABELL 2.5 Youtube-kanaler kopplade till vit makt-miljön 2010

YOUTUBEKANALER

ORG

REGISTRERAD

FILMER*

iMedia/
Info-14 Media

Info-14

09-01-07

18 (15)

Motståndsmedia

SMR

09-02-05

70 (25)

NF

09-06-14

4 (4)

SvP

09-01-08

18 (17)

Nordiska
Förbundet
SvP Media
/Realisten
TOTALT:

110 (61)

VISNINGAR*
37 841
(17 000)
351 428
(80 309)
8 678
(6 819)
78 115
(44 241)
476 062
(148 369)

PREN*
83 (51)
410
(101)
- (-)
159
(120)
652
(272)

Org: organisation; SvP: Svenskarnas Parti; SMR: Svenska Motståndsrörelsen;
NF: Nordiska Förbundet.
* Uppgiften gäller för den 23 mars 2011. Siffrorna inom parentes är 2009 års siffror.
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DE TRE STÖRSTA
AKTIVA VIT
MAKT-GRUPPERNA
Följande kapitel redogör för
Svenskarnas parti, Svenska
motståndsrörelsen och Info-14/Fria
nationalister, deras historik,
ideologi och verksamhet under året.
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SVENSKARNAS PARTI
LEDNING

SYMBOL

• Sveriges största
nazistorganisation
• Grundades 1994 men
ombildades 2008 och
fick namnet Folkfronten
• Bytte 2009 namn till
Svenskarnas parti

Daniel Höglund (ovan) och
Anders Ärleskog

foto: rickard nilsson

I KORTHET

SVENSKARNAS PARTI

Inledning

Svenskarnas parti grundades som Nationalsocialistisk front (NSF) i Karlskrona,
Blekinge, 1994. Då som en lokal aktivistgrupp.
Organisationen leddes av Anders Högström fram till att han lämnade partiet
och nazismen 1999. Övriga som ingått i riksledningen är Anders Ärleskog, Björn
Björkqvist, Bo Nilsson och Daniel Höglund. NSF hade en strikt organisationsstruktur bestående av tre delar. Riksledningen var det högsta styrande organet och
kunde inte avsättas eller omväljas. Under sig hade de länsledare som styrde över sitt
område, förde ut information och koordinerade arbetet inom länet. Länsledaren
utsågs av riksledningen. I ett länsområde fanns en eller flera lokalavdelningar, exempelvis ortsgrupp Hässleholm eller Trollhättan. I varje ortsgrupp fanns en gruppledare som ansvarade för den lokala verksamheten. De ortsgrupper som inte ingick
i länsindelningarna var ställda direkt under riksledningen.
Så här förklarade NSF själva sin organisationsstruktur:
Nationalsocialistisk front är uppbyggt enligt den nationalsocialistiska ledarprincipen, vilket gör att vi som organisation är fullständigt främmande för allt vad
majoritetsbeslut och ansvarslöshet innebär. Vi är motståndare till all form av
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demokrati och som medlem är det inte Din röst bland flertalet som avgör om Din
åsikt blir gällande, det är Din insikt och duglighet.1
Som symbol använde NSF ett gult hakkors på blå bakgrund, men bytte senare till
en gul vasakärve mot blå bakgrund utformad som en sköld. Vasakärven är riksreformatorn Gustav Vasas släktvapen och har använts som symbol för nationalsocialistiska partier i Sverige tidigare. Bland annat började Svensk Socialistisk Samling,
SSS, använda den som partisymbol i slutet av 1930-talet.2
Våren 1999 meddelade NSF att den lokala aktivistgruppen med allt fler anslutna
grupper ute i landet omformats till parti. Det nya partiet ställde upp i kommunvalet i Karlskrona 2002 och fick 208 röster, vilket motsvarar 0,5 procent av rösterna. I valet 2006 ställde partiet upp på sex orter: Karlskrona, Vara, Linköping,
Kristianstad, Sollentuna och Trollhättan. I valet till riksdagen erhöll partiet 1 417
röster som motsvarade 0,03 procent.3
Under 2008 skaffade NSF sig ett nytt medlemssystem.4 Tidigare fanns enbart
en typ av medlemskap, där alla som betalade in sin medlemsavgift blev medlemmar. I början av året infördes ett tvådelat medlemskap, stödmedlem och ordinarie medlemskap. För att avancera till ett ordinarie medlemskap var personen
tvungen att aktivt delta i verksamheten och sedan godkännas av länsledaren i det
aktuella området.
Den 22 november 2008 ombildades Nationalsocialistisk front till Folkfronten.
NSF var då den största nationalsocialistiska organisationen i Sverige.
Daniel Höglund från Trollhättan presenterades som partiledare för det nya partiet, som även leds av en partistyrelse. Folkfrontens symbol bestod av en svart runa
mot en gul rund botten. Runan liknar en så kallad livsruna som lagts i de fyra
väderstrecken. Symbolen är dock en så kallad skräckhjälm, ægishjálmur, som ska
ha använts för att injaga skräck i fienden och stärka den egna kraften men också
som älskogsruna för att erövra kärlek.
Men det nya namnbytet skulle inte bli långvarigt. Ett år senare bytte Folkfronten
namn till Svenskarnas parti (SvP) och registrerade sig som politiskt parti hos valmyndigheten.5 Skräckhjälmen behölls dock som symbol.

Året som gått

2010 har för Svenskarnas parti kretsat mycket kring det allmänna valet och organisationsbygge. Att partiet lyckades vinna ett mandat i Grästorps kommun blev
också stärkande för partiet då de visade att tidigare namnbyten varit en korrekt
taktik. Daniel Höglund, SvP:s partiledare och invald i Grästorps kommunfullmäktige uttryckte sig på följande sätt efter valframgången:
Jag är givetvis jätteglad att vi tog mandat redan i vårt första val mindre än ett år
efter att vi registrerade vårt partinamn. I Grästorp slog vi Sverigedemokraterna
och vi fick fler röster än vad KD, MP och V fick tillsammans så det är klart att jag
är nöjd.6
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Under året har partiet lyckats få ordning på sin propagandaapparat och många
nya flygblad har producerats, till största delen kopplade till valrörelsen, men även
mer allmänt hållna flygblad har spridits som till exempel flygbladet ”Vem tjänar
på invandringen?”.7
Men året har inte bara handlat om framgång för partiet. Samtidigt som det
skapats nya lokalavdelningar har man tappat flera av de tidigare aktiva avdelningarna. Bland annat så finns ingen fungerande verksamhet i Blekinge som en gång
i tiden var den viktigaste avdelningen för partiet.

Ideologi och mål

Nationalsocialistisk front stod för en klassisk nationalsocialism med antidemokrati,
antisemitism och rasbiologi högt på agendan. I sitt punktprogram skrev partiet:
Viktiga vidtaganden av rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska
rasens andliga och biologiska sundhet. Därmed upprättande av en statlig ras
kontroll. Obligatorisk undervisning i rasbiologi och rashygien samt befrämjande
av en sund kroppskultur.8
NSF tog konsekvent ställning mot demokrati och arbetade för en annan typ av
styre, ett samhälle byggt på så kallade korporationer, vilket uttrycktes på följande
vis i partiets punktprogram:
Införandet av ett folkstyre enligt den nordiska ledar- och ansvarsprincipen, med
en regering bestående av inom de olika yrkeskategorierna valda sakkunniga
representanter, som enbart skall verka för folket och fosterlandets välbehag.9
Efter omstöpningen till Svenskarnas parti har man rensat ut ord som ras och nationalsocialism ur sitt politiska program. Men någon reell förskjutning av ideo
logi och politiska sakfrågor handlar det inte om, snarare om tilltal och ambitioner.
Likt NSF har Folkfronten/Svenskarnas parti dock valt att presentera sin politik
och sina mål i punktform, väldigt snarlika och som en sammanfattning av Adolf
Hitler och NSDAP:s vision. I sin programförklaring, ”Vår historiska uppgift” formulerar man sig enligt följande:
Vi svenskar består i förlängningen av en mängd stammar som har slagit sig
samman. I grund och botten är vi exakt samma människor som för tusen år
sedan brukade samma jord. Det är samma gener och samma blod. (…) I våra
vener flyter samma blod som flöt i venerna hos karolinerna i Narva eller hos
dalkarlarna som slöt upp bakom Engelbrekt och Vasa. Om vi lyckas med vår
kamp, och det kommer vi att göra, så är det också samma blod som flyter i venerna
hos små svenska barn som lever i ett harmoniskt samhälle i framtiden.10
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Partiets uppbyggnad visar också att de står för en diktatorisk politik. Partiledarens
makt över partiet ska vara total. Allt som sker ska ske under hans godkännande
eller av personer som är utsedda av honom att godkänna beslut.11 Under våren
reste partiledaren Daniel Höglund runt i Sverige och presenterade partiets mål
för aktivisterna.

Kampanjer

Under 2010 har Svenskarnas parti drivit två kampanjer varav den ena var knappt
märkbar. Den första kampanjen var en insamling till det kommande valet.
Insamlingen startade i mars och man hade som målsättning att samla in 50 000
kronor till inköp av valfoldrar, upptryckning av flygblad och finansiering av valsedlar.12 Redan i juni hade partiet uppnått sitt mål och startade en ny insamling
med 100 000 som målsättning.13
Mångkulturella våldet
Den 15 maj skickade Svenskarnas partis webbtidning Realisten ut ett pressmed
delande där de presenterade en ny kampanj. Målet var att granska det mångkulturella våldet som de menar att de etablerade medierna tystar ner.
Realisten vänder sig inte mot att svenska förbrytare namnges men reagerar mot
att detta görs på ett sätt som vilseleder folket. Svenska förbrytare hängs ut medan
ickesvenska förbrytare skyddas.
Därför har tidningen Realisten, som än så länge bara är verksam på Internet,
valt att inleda en artikelserie som berättar om svenskar som mördats av icke
svenskar. På så sätt balanserar vi nyhetsrapporteringen och ger folket en mera
rättvis bild av samhället.14
Vid sidan av artikelserien trycktes speciella flygblad och plakat som bland annat
användes under valrörelsen.15 Kampanjen skapade en del rubriker i samband med
en planerad demonstration i Västerås efter att en 16-årig flicka blivit mördad.
Svenskarnas parti menade att detta var en del av det ”mångkulturella våldet”.16
Inför demonstrationen knivhöggs två aktivister från Svenskarnas parti av vänsterextremister när de spred information. Det ledde till att fler nazistiska organisationer uppmuntrade sina medlemmar att delta i den kommande demonstrationen
som slutligen samlade närmare 200 deltagare.17

Brott och straff

Det är vanligt förekommande att medlemmar och aktivister inom Svenskarnas
parti döms för brott. Genom åren har partiets aktivister dömts för bland annat
grova våldsbrott och även mord. Alla brott som görs är inte ideologiskt motiverade,
men flera av dem kommer ändå att påverka partiet. Antingen genom att viktiga
aktivister åker in i fängelse eller att partiet får negativ media eller att medlemmarna och övriga rörelsen reagerar negativt på brottet.
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Under 2010 uppmärksammades bland annat att flera av partiets kandidater
i valet var straffade sedan tidigare. Av partiets 13 kandidater var åtta personer
straffade för bland annat misshandel, förberedelse till grov misshandel, våld mot
tjänsteman, vapenbrott och olovligt innehav av farligt föremål, stöld, våldsamt
motstånd, hets mot folkgrupp och rattfylleri. 18
Under året dömdes flera medlemmar för bland annat misshandel, olaga hot,
brott mot knivlagen m.m.

Internet

Svenskarnas parti har under 2010 fortsatt sin satsning på internet och driver idag
flera sajter som uppdateras regelbundet.
Svenskarnasparti.se är partiets huvudsida med rapportering om partiverksamhet såsom möten och flygbladsutdelningar. På sidan finns också partiets stadgar,
kontaktuppgifter och möjlighet att beställa informationspaket.
Realisten.se är partiets nättidning som uppdateras dagligen med notiser och
egna artiklar. Nyheterna domineras av partiets syn på mångkultur och svenskhet.
På sidan finns även recensioner, egna propagandafilmer och intervjuer.
Partiet har en webbutik, Arminius.se, med försäljning av kläder, filmer, böcker,
musik med mera. På hemsidan finns även möjlighet att betala med kort.
Vid sidan av egna hemsidor är partiet också aktiv inom sociala medier, såväl
nazistiska som opolitiska.
Partiet har en grupp på forumet Nordisk.nu där man gör reklam för sin verksamhet. Enskilda medlemmar i partiet använder sig också av Nordisk.nu för att finna
nya aktivister i sitt närområde eller för att rapportera om genomförda aktiviteter.
Svenskarnas parti har även en grupp på forumet Frihet.nu där nyheter från partiet publiceras. I forumet diskuteras gamla och nya aktiviteter. Andra forummedlemmar uppmuntras även att delta på partiets manifestationer.
Partiet driver en Facebookgrupp som heter Svenskarnas parti. Gruppen ö
 kade
från cirka 150 medlemmar vid årsskiftet 2009/2010 till närmare 350 årsskiftet
2010/2011.19
På Youtube lägger partiet regelbundet upp propagandavideos. Innehållet skildrar ofta aktiviteter men det finns även rena presentationer av partiet. Det är också
många enskilda aktivister som lägger upp egna videos som propagerar för partiet.
Sedan april 2009 har Folkfronten/Svenskarnas parti ett Twitterkonto20 där partiet gör reklam för aktiviteter och nya artiklar på Realisten.se. Ibland publiceras
mer personliga reflexioner.

Försäljning och propaganda

Under 2010 gav Svenskarnas parti ut mer propagandamaterial än föregående år.
Mycket av materialet kretsade kring valet och flera lokala flygblad trycktes upp
på de orter där partiet ställde upp i kommunfullmäktigevalen. Det trycktes också
flygblad och klistermärken som inte var lokalt inriktade, och även valaffischer inför
det kommande riksdagsvalet.21 Vid sidan av detta gavs ett tryckt medlemsbrev ut.
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Logik förlag som drivs av aktivister från partiet gav under 2009 ut två böcker.
Under 2010 avsomnade verksamheten och inget nytt material producerades. På förlagets hemsida hänvisar man istället till Svenskarnas partis webbutik, Arminius.se.
Webbutiken Arminius.se är idag den största nazistiska webbutiken i Sverige.
Butiken saluför bland annat propaganda, vit makt-musik, ny och antikvarisk litteratur samt kläder.
Partiets lokalavdelningar får köpa in varor till rabatterat pris för egen lokal försäljning och den eventuella vinsten går till den lokala avdelningen. Under 2010
hade Arminius.se problem med att leverera beställningar i tid och väntetiden blev
ofta lång.22

Samarbeten med andra grupper

Under 2010 har Svenskarnas parti fördjupat en del samarbeten som började året
innan. Stefan Jacobsson från Free The Order Sverige som under 2009 användes
som dragplåster på partiets möten anslöt sig till partiet och kandiderade för partiet i riksdagsvalet.23
Vid den utåtriktade politiska aktivismen, offentliga flygbladsutdelningar och
torgmöten, samt spridandet av valmaterial fick Svenskarnas parti en viss uppbackning av olika grupper ur Fria nationalister-nätverket. I vissa fall har också personer från nätverket blivit stödmedlemmar i partiet.24
Tidigare har Fria nationalister riktat kritik mot dåvarande Folkfronten för att
partiet tagit åt sig äran för gemensamma aktiviteter. Partiet har uppenbarligen
dragit lärdom av kritiken och rapporterar nu tydligt när det fått hjälp av Fria
nationalister.
2009 bröt Svenskarnas parti den trend de tidigare haft att bojkotta Salemmarschen
och gjorde reklam för manifestationen. Samma gällde för 2010 då partiet dels salu
förde Salemfondens material inför årets manifestation. Partiet uppmanade också
sina medlemmar att delta i marschen.

Konflikter med andra grupper och organisationer

Alltsedan Nationalsocialistisk Front grundandes 1994 har organisationen försökt
hålla sig utanför de större konflikterna inom vit makt-miljön. Men i takt med att
gruppen växt sig större och konkurrensen med andra grupper tilltagit har partiet
blivit allt aggressivare i sin rekrytering av medlemmar. Även marknadsföringen
av partiet inom vit makt-världen har blivit offensivare. Detta har i sin tur resul
terat i konflikter med andra organisationer inom miljön. Men officiellt försöker
de likt andra grupper visa en enad front.
Smutskastningen har istället först skett anonymt på diverse internetforum för
att sedan blomstra ut i öppna konflikter.
Under 2010 har inte Svenskarnas parti varit i några öppna konflikter med andra grupper. Det har förekommit smutskastning mot grupper som anses konkurrera med partiet, såsom Nationaldemokraterna och Nordiska nationalsocialister.
Men i stort har partiet främst kunnat koncentrera sig på sin egen verksamhet.
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Rekrytering av medlemmar

Det är svårt att bedöma inflödet av nya medlemmar i en så sluten organisation
som Svenskarnas parti. Vad man har kunnat se är att samtidigt som de tappat
medlemmar i till exempel Blekinge har en viss nyrekrytering skett i bland annat
Stockholm. Traditionellt sett brukar antalet medlemmar öka i samband med val
år eftersom aktiviteten ökar då. Därutöver har deras öppna grupper på Facebook
ökat i medlemsantal. Ett rimligt antagande är därför att det skett en viss ökning
av medlemmar inom partiet.

Internationella samarbeten

Innan namnbytet hade Svenskarnas parti systerpartier i Norden. Det hade nära kontakt med Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse och Norges Nasjonalsosialistiske
Bevegelse. I slutet av 1990-talet gav de tre organisationerna till och med ut en gemensam tidning, Nordisk Framtid. Efter namnbytet och den nya taktiska inriktningen bröts kontakterna.
Efter att de lyckades erövra ett mandat i Grästorps kommun åkte delar av parti
styrelsen över till Tyskland för att träffa politiker från Nationaldemokratische Partei
Deutschland, NPD. Träffen anordnades av Nordisches Hilfswerk, en organisation
som bistår med kontakter mellan svenska och tyska ”nationalister”.
När mötet var slut var det dags för oss svenskar att åka hem. Med oss hem har vi
mängder av idéer och inte minst inspiration. NPD har kommit långt, men har
långt kvar i sin strävan att skapa ett tyskt Tyskland. De visar att kampen inte tar
slut den dagen man når in i de högre parlamenten.25
Vid sidan av dessa samarbeten finns det inga officiella kontakter som partiet
etablerat under 2010.
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SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN
LEDNING

SYMBOL
foto: expo

I KORTHET

• Grundades 1997
• Samlade veteraner
från avsomnade
Vitt ariskt motstånd,
VAM.
Klas Lund

SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN

Inledning

Organisationen Svenska motståndsrörelsen (SMR) bildades 1997. SMR växte fram
ur Nationell ungdom (NU) som grundades i mitten på 1990-talet och blev en samlingspunkt för en del av veteranerna från Vitt Ariskt Motstånd (VAM).
VAM skapade rubriker i början av 1990-talet. Gruppen bildades efter en vapen
kupp mot Lidingö polisstation sommaren 1991 där 36 av polisens tjänstevapen
stals. Därefter genomförde gruppen bankrån och inbrott i militära mobiliseringsförråd.26 Ledare för SMR blev den förre VAM-aktivisten Klas Lund som är SMR:s
frontfigur än idag.
Klas Lund har ett digert brottsregister. 1986 deltog han i dödsmisshandeln på
21-årige Ronny Landin vid Nickstabadet i Nynäshamn.27 Lund var även inblandad
i vapenkuppen mot Lidingö polisstation och kunde efter tre månaders polisjakt
gripas med tre kamrater i Härjedalen. Några dagar innan hade gruppen genomfört
ett bankrån i Vemdalen.28 2003 dömdes Klas Lund även för grovt vapenbrott29.
Andra framträdande personer i Svenska motståndsrörelsen är Magnus Söderman,
som är chefredaktör på organisationens tidning Nationellt motstånd. En tredje framträdande person är Pär Öberg, presskontakt för organisationen.
Tidigare har SMR gett ut tidningar som Folktribunen och Motstånd.
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Sedan 2003 har Svenska motståndsrörelsen blivit alltmer militant i sin retorik
och förordar att de ska krossa demokratin och genomföra en vit väpnad revolution i Sverige.30
Svenska motståndsrörelsens symbol är tyrrunan, som liknar en pil som pekar
rakt upp. Färgerna utgörs oftast av svart, vitt och grönt. Ungdomsgrenen Nationell
ungdom var de som främst använde runan, men när de lades ner 2006 tog SMR
över den som officiell symbol. I den nazistiska runsymboliken står tyrrunan för
kamp, strid och seger.31

Året som gått

Under 2010 har Svenska motståndsrörelsen genomgått en rad strukturella förändringar. Nya ledarprofiler har lyfts fram och man har expanderat verksamheten rent
geografiskt. Men det har även förekommit bakslag då man tappat viktiga profiler som antingen valt att bli passiva medlemmar eller helt lämnat organisationen.
I januari började organisationen ge ut ett nytt medlemsbrev som heter Attack!
och beskrivs:
/…/ Svenska Motståndsrörelsens interna kampbrev som författas av organisationens ledning. Syftet med denna medlemstidning är att riksledningen ska kunna
kommunicera med aktivister och medlemmar och kontinuerligt ge Er senaste nytt
om Motståndsrörelsen.32
I första numret presenterades rörelsens syn på det stundande valet och riktlinjer
hur organisationen skulle agera. Tanken var att man skulle störa andra partiers
valmöten för att skapa publicitet för organisationen.
Ett scenario:
Socialdemokraterna har torgmöte och en av deras rikspolitiker framträder.
Aktivisterna ser till att finnas bland publiken, inledningsvis på ett sådant sätt
att man inte drar blickarna till sig. En eller flera av aktivisterna har laddat upp
med svåra eller avslöjande frågor. När tillfälle ges ställer man dessa, avkräver
svar, går till verbalt angrepp och gör det så obekvämt som möjligt för politikern i
fråga. Skulle man bli avvisad från platsen, vilket inte alls är omöjligt, så ställer
man helt enkelt till med en scen, praktiserar civil olydnad och gör reklam för
Motståndsrörelsen.33
Trots att taktiken redovisades tidigt innan valet var detta inget som märktes av
under valrörelsen.
I maj presenterade SMR en ny förening kallad Praktiserad solidaritet. Tanken är
att fungera som en försäkring för personer som fått ekonomiska problem på grund
av sitt politiska engagemang. För att omfattas av skyddet är man tvungen att bidra med 500 kronor. Under året rapporterades inget konkret fall där Praktiserad
solidaritet hade gått in med stöd.34
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Under året utnämndes flera nya nästeschefer medan gamla nästeschefer lyftes
upp i riksledningen. Under året så blev också Skåne-Blekinge ett nytt näste. Nästet
har tidigare existerat men under de senaste åren ingått i Göteborgs nästesgrupp.35
Under senhösten startade organisationen en ny insamling, denna gång för att
skapa ett högkvarter varifrån organisationen kunde bedriva sin verksamhet.
Varje organisation behöver ett centrum där allt strålar ut ifrån. Även vi behöver
ett starkt sådant. Att ha ett högkvarter är i längden avgörande för att organisationen ska kunna expandera. Vi måste ha en plats i landet som lämpar sig som
samlande plats, där administrativt arbete centraliseras, där vi har utbildningar
och samlingar. Vikten av ett högkvarter kan inte överskattas.36
Organisationen har även annonserat efter medlemmar som kunde hjälpa till med
uppbyggnaden av högkvarteret eller bo där.
Under året fortsatte Svenska motståndsrörelsen sin profilering som den enda nationalsocialistiska organisationen för att fortsätta suga upp medlemmar i det tomrum som skapades efter Nationalsocialistisk fronts namnbyte till först Folkfronten
och sedan Svenskarnas parti. Bland annat genom att i interna tidningar poängtera
den nationalsocialistiska ideologin och tydligt skilja ut sig från den övriga ”nationalistiska rörelsen”.37
I november led organisationen ett stort bakslag när Magnus Söderman och
David Eljas valde att träda tillbaka från sina platser i riksledningen för att bli passiva medlemmar. Vid sidan av detta lämnade också andra medlemmar som innehaft centrala roller. Magnus Söderman har fungerat som en av organisationens
viktigaste talare och också en av de viktigaste ideologerna. 38

Ideologi och mål

SMR baserar sina teorier om samhället på nationalsocialismen. Därmed är antidemokrati, rasbiologi och antisemitism viktiga byggstenar för rörelsen, samt före
ställningen om en hemlig judisk konspiration som styr världen.
Motståndsrörelsen är en militant rörelse. I Magnus Södermans tal från
Salemmarschen 2003 talar han om vikten av att kunna dö för kampen mot ”fienden”.
Förstå att det inte finns någon medelväg, det finns inga bakdörrar eller plats
för några halvhjärtade engagemang. Att gå framåt mot fienden och offra allt
för s aken, för överlevnaden och friheten är det enda som får ha någon betydelse
för oss. Och om sedan åter en av oss dör tillföljd av denna kamp, så får vår enda
reaktion vara ännu mer fanatisk kamp /…/
En dag så ska vi visa dessa kosmopoliter, liberaler, humanister eller vad helst
detta förrädarpack kallar sig för. En dag ska de få svara för sina brott inför folket.39
Organisationens inställning till våld återfinns tydligt i retoriken. På organisationens hemsida tydliggör SMR att våld ibland måste användas. Gruppen använder
65

sig inte enbart av våld i självförsvar utan i praktisk handling riktar de sig mot personer som de uppfattar som fiender. Det vill säga andra i den nationella rörelsen,
antirasister, autonoma och företrädare för samhället.40
Språkbruket är färgat av en militärisk terminologi som innehåller nyckelord
som fiende, kamp och seger.41
Antisemitismen är ständigt närvarande i propagandan och ideologiproduktionen. I propagandan porträtteras ”Onkel Sam” med en markant krokig näsa samt
Davidsstjärnor på sin hatt. Texten lyder ”USA styr världen – Vilka styr USA?”.
Dessutom har de använt sig av ett klistermärke med rimmet ”Sverige är förrått –
Göran Persson bär kalott”. Klistermärket illustreras med en bild från dåvarande
statsminister Göran Perssons besök i Stockholms synagoga.

Kampanjer

Under sommaren 2009 lanserade Svenska motståndsrörelsen kampanjhemsidan
frigefrost.nu.42 Bakgrunden till kampanjen var en av organisationens aktivister,
Niklas Frost som dömts i tingsrätten till sex års fängelse för försök till mord 2007.
Hovrätten ändrade domen till fem års fängelse året därpå. Frost ska ha knivhuggit
en politisk motståndare i samband med en flygbladsutdelning som SMR anordnade vid Slussen i Stockholm.43 I propagandan framställs Niklas Frost som oskyldig och utsatt för ett justitiemord.
Fallet Niklas Frost visar att polis, åklagare och domstolar inte bekymrar sig
nämnvärt om en person är skyldig eller ej – utan att det viktiga är att döma
någon. Niklas Frost ansågs vara lämplig, nästa gång kan det vara du själv! 44
Kampanjens huvudsyfte var att samla in 75 000 kronor till advokatkostnader för
att försöka få Högsta domstolen att pröva fallet.
Vårt mål är att kunna överlämna ett så bra underlag som möjligt till den advokat som skall handha resningsansökan och driva målet till Högsta domstolen.
För att skynda på processen och inlämna en resningsansökan så fort som möjligt
önskar vi nu be alla nationella, bekymrade svenskar och vänner av rättvisa om
hjälp. Advokatkostnader samt kostnader för att få Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) att analysera viss bevisning måste bekostas av egna medel.45
För att skapa uppmärksamhet kring fallet och insamlingen genomfördes en rad
aktiviteter under 2009. Organisationen har haft flygbladsutdelningar med specialtryckta flygblad, drivit en grupp på Facebook och spridit kampanjsidans adress genom bland annat banderoller. Via Youtube spreds även en sång om Niklas Frost. 46
Under 2010 fortsatte kampanjen, fast inte med samma intensitet som under 2009.
Bland annat skickades inspelat material till Statens kriminaltekniska laboratorium
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som organisationen menade skulle kunna fria Niklas Frost. Under 2010 kom inte
organisationen närmare en resning i fallet.47
Sydafrika
I april mördades Eugène Terre’Blanche, ledaren för den nazistiska organisationen
Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB). Svenska motståndsrörelsen har sedan länge
haft goda kontakter med organisationen vilket ledde till att de startade kampanjen
”Stoppa folkmordet i Sydafrika” under 2010.48
Kampanjen tog sitt avstamp i Stockholm med en demonstration den 17 april
som slutade utanför Sydafrikas ambassad. Ca 150 personer deltog i demonstrationen som avslutades med att man brände en sydafrikansk flagga.49
I maj meddelande Svenska motståndsrörelsen att de skulle fortsätta bedriva kampanjen och efterlyste medlemmar som var villiga att arbeta med den. Organisationen
såg det som viktigt att kampanjen var igång innan starten på fotbolls-VM i Sydafrika,
vilket uppgavs vara ett perfekt tillfälle för att få publicitet.50
Dessutom lanserades en ”reseguide” över Sydafrika som medlemmar och sympatisörer skulle sprida till fotbollsintresserade.
Många har väldigt lite kunskap om den verkliga situationen i Sydafrika och nu
gör media allt för att man skall ryckas med i ”fotbollsfesten”. Men det är inte en
fest för alla, speciellt inte för den vita befolkningen. I detta informationsblad, som
här kan laddas ned, avslöjas sanningar om Sydafrika som man vill hålla dolda.
Skriv ut ett antal och dela ut till vänner och kollegor som är fotbollsintresserade,
kanske får det dem att tänka till lite.51
Trots ansträngningar tog kampanjen aldrig riktigt fart vilket skapade missnöje
internt:
Inledningsvis var det mycket nedslående att konstatera att engagemanget från
organisationens aktivister och medlemmar var mycket knappt för att anmäla sig
som frivilliga. Det var endast ett fåtal som hörde av sig till Magnus Söderman
för att erbjuda sin hjälp. På grund av detta kommer kampanjen inte att kunna
genomföras som den var tänkt.52
Under hela 2010 fortsatte Svenska motståndsrörelsen att rapportera om olika händelser i Sydafrika mer frekvent än tidigare år.

Brott och straff

Under de senaste åren har det varit vanligt att motståndsrörelsens aktivister dömts
för brott, bland annat grova vapenbrott, mord och mordförsök.53
Under 2010 har flera aktivister dömts för vapenbrott, i de flesta fall ringa brott.
Det finns också flera fall av misshandel kopplade till organisationen.
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Ansvarige utgivare för organisationens tidning åtalades i november 2010 och
dömdes för hets mot folkgrupp 2011.

Internet

Svenska motståndsrörelsen har under året börjat använda sig allt mer av internet
som marknadsföringskanal. De når även ut via sociala medier, men inte i s amma
utsträckning som den övriga vit makt-rörelsen. Som tidigare nämnts förbjuds
medlemmar att delta i internetforum som Nordisk.nu och Frihet.nu. Trots det
återfinns många av gruppens medlemmar på dessa forum.
Patriot.nu används främst som informationssida för organisationen. Bland annat

kan man beställa material eller bli medlem. Hemsidan fungerar även som nätupplaga för tidningen Nationellt motstånd och uppdateras nästan dagligen. Främst
rör det sig om aktivitetsrapporter och ideologiska texter, men även propaganda
videos från aktiviteter.
Kampboden.se är Svenska motståndsrörelsens webbutik där främst tidningar,

propagandamaterial och litteratur saluförs.
Frigefrost.nu var en kampanjsida för den tidigare nämnda aktivisten Niklas Frost

som 2007 dömdes för försök till mord. Svenska motståndsrörelsen menar att Niklas
Frost är oskyldig och har bedrivit insamling av pengar till advokatkostnader med
målet att få resning i Högsta domstolen. Hemsidan stängdes ner under 2010.
Nordisk.nu. Organisationen har inte någon formell grupp på det nazistiska forumet

men däremot många enskilda medlemmar. Via forumet går det även att rekrytera
nya medlemmar. Samtidigt tillåter inte Nordisk.nu att man gör reklam för Svenska
motståndsrörelsen på grund av konflikter med organisationen, så rekryteringen
sker via privata meddelanden mellan forummedlemmarna.
Frihet.nu. Inte heller på detta forum har organisationen någon formell grupp.

Däremot är många enskilda medlemmar aktiva på forumet. Dessa gör reklam för
kommande aktiviteter samt rapporterar om tidigare verksamhet.
Facebook. Tidigare drevs en grupp på Facebook till stöd för aktivisten Niklas Frost.

I augusti 2009 passerade gruppen 150 medlemmar. Under 2010 stängdes den ner.
Youtube används för att sprida organisationens propagandavideos. Innehållet är

ofta från aktiviteter men det finns också rena presentationer av rörelsen.
Twitter har till exempel använts för att låta Niklas Frost twittra om sin tid på anstalten

och för att tacka för stödet han fått genom kampanjen till förmån för honom.
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Försäljning och propaganda

Under 2010 har Svenska motståndsrörelsen gett ut, vid sidan av propaganda och
interna medlemsbrev, sju böcker, häften och två nummer av deras tidning Nationellt
motstånd. Som avsändare för böckerna står Nationellt motstånds förlag som inte
är ett registrerat bolag eller förlag, utan drivs inom ramarna för SMR.54
Produkterna säljs via organisationens webbaserade butik, Kampboden. Det
eventuella överskottet används till den politiska kampen samt för att trycka nytt
material. Som medlem i organisationen får man en viss rabatt.
Bland titlarna som gavs ut fanns en ”handbok för aktivister” där organisationens verksamhet presenterades. Men det som stack ut mest var en ljudbok med
en svensk översättning av den före detta danska nazistledaren Povl Riis Knudsen.
Boken heter Nationalsocialismen, den biologiska världsåskådningen.
Svenska motståndsrörelsen var den organisation som gav ut flest egenprodu
cerade titlar inom den svenska vit makt-miljön under 2010.

Samarbeten med andra grupper

Svenska motståndrörelsen har inte haft några officiella samarbetspartners under 2010.
Däremot valde de att på hemsidan publicera intervjuer med Nationaldemokraterna
och Svenskarnas parti inför valet. Svenska motståndsrörelsen angav inte vad man
borde rösta på utan ville att medlemmarna själva skulle skapa sig en uppfattning.
Svenska motståndsrörelsen ställde sig också bakom den årliga Salemmarschen.55
Det är tydligt att organisationen går sin egen väg och inte är särskilt pigga på
öppna samarbeten med övriga grupper i vit makt-miljön.

Konflikter med andra organisationer

Svenska motståndsrörelsen har haft ett konfliktfritt år jämfört med tidigare. Men
samtidigt har de inte gjort särskilt mycket för att stärka banden till andra organisationer. Svenska motståndsrörelsen ser sig själva som den enda radikala nationalsocialistiska organisationen.

Rekrytering

Under 2010 har man lyckas rekrytera nya medlemmar främst i Skåneregionen.
Detta mycket på grund av att man fått ordning på organisationen där och har en
aktiv avdelning. Under 2010 ändrades också medlemssystemet för att få organisationen att växa.
Vi har dock nått en punkt i vår utveckling då vi måste expandera bortom den inre
kärnan av fanatiska och dedikerade kämpar. Vi har nått den punkt där vi måste
våga ta ett språng framåt i vetskap om att allt må bära eller brista. Vi måste expandera eller tyna bort. Vi är plantan som måste växa, växa om alla andra liknande
plantor som växer omkring oss. Vi kan inte låta dem stjäla vår plats i ljuset och vi
måste nå ljuset för att få energi och näring och växa ännu mer. Agerar vi inte nu
kommer vi att kvävas under alla andra plantor och vissna och dö.56
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Tidigare kunde man vara antingen edsvuren, aktivist eller stödmedlem. Den nya
skillnaden var att man lade till medlem i systemet som ett mellanalternativ till
aktivist och stödmedlem.
En ny medlemstruktur kommer därför troligtvis att bli edsvuren, aktivist,
medlem, stödmedlem, där det är betydligt lägre krav på den nya kategorin
medlem än en aktivist. Ändå kommer vi ställa ett grundläggande krav på
kategorin medlemmar – att de måste vara aktiva på något sätt.57
Men organisationen har inte enbart vunnit medlemmar. I november lämnade
medlemmar organisationen efter internt missnöje.58

Internationella samarbeten

Svenska motståndsrörelsen har under flera år försökt expandera till övriga Norden.
Under 2004 lanserades Norska motståndsrörelsen men verksamheten dog ut redan
2006.59 Under 2009 lanserades istället Finska motståndsrörelsen.60
Redan under år 2000 var Svenska motståndsrörelsen över och träffade
Nationaldemokratische Partei Deutschlands ungdomsförbund.61 Sedan dess har
deras utländska kontakter blivit fler. Sedan 2007 finns nära kontakter med Danmarks
nationalsocialistiske bevægelse (DNSB). Deras samarbete innebär främst att de
bjuder in varandra på olika aktiviteter, såväl interna som mer utåtriktade.
Den 30 november publicerades en appell på Svenska motståndsrörelsens hemsida där man efterlyste aktivister i de nordiska länderna som kunde engagera sig
inom organisationen. Man lyfte fram Finland som ett positivt exempel:
Svenska motståndsrörelsen har bedrivit organiserad kamp för Nordens befrielse i
över tio år och står nu stadigare än någonsin, alltid på frammarsch. Vi kan dock
inte ensamma nå målet, utan är absolut beroende av att kämpar i de övriga nordiska länderna hörsammar kallet för en samordnad nordisk frihetskamp.
För snart tre år sedan hörsammade finska kamrater detta kall och nu väntar vi
på att norrmän och danskar skall följa deras exempel.62
Under året kan man se en del aktiviteter från Norge. I Finland fortsatte det polit
iska arbetet under Finska motståndsrörelsen som vid flera tillfällen gästade Sverige.
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INFO-14/FRIA NATIONALISTER
I KORTHET

SYMBOL

• Tidningen Info 14 grundades 1995
• Blev en webbtidning 1999.
• Namnet syftar på 14 ord av David Lane
(”Vi måste säkra existensen för vårt folk
och en framtid för våra vita barn”)
• Runt Info 14 finns grupper av
”oberoende nationella”

FRIA NATIONALISTER

Inledning

Info-14 beskriver sig som ett oberoende patriotiskt nyhetsmedium. Men verksamheten är större än så. Info-14 arrangerar demonstrationer, driver kampanjer och
står bakom aktivistnätverket Fria nationalister.
Info-14 grundades 1995 som Stockholms unga nationalsocialisters (SUNS) tidning. Siffrorna i namnet syftar på devisen de 14 orden, ”Vi måste säkra existensen
för vårt folk och en framtid för våra vita barn”, som myntats av den amerikanska
nazisten David Lane. Siffersymbolen används av vit makt-grupper över hela världen. Info-14 blev temporärt organ för Nationella alliansen (NA) när SUNS lade
ner verksamheten 1996.
Info-14 leds informellt av Robert Vesterlund som är en av vit makt-rörelsens
ledargestalter. Vesterlund har ett förflutet i Sverigedemokraterna och var i mitten på
1990-talet ledare för dess ungdomsförbund. Info-14 är den drivande kraften bakom
de två viktigaste vit makt-demonstrationerna, Salemmarschen och Folkets marsch.
Mellan 1995 och 1999 utkom Info-14 som pappersutgåva. Under 1990-talets s enare
hälft var Info-14 organ för den mest militanta fraktionen inom extremhögern.
Ett uppmärksammat nummer av Info-14 kom tillsammans med bilagan Kampnytt
vars framsida bestod av en text om polismorden i Malexander. Texten illustrerades med två avrättade polismän och deras baneman, avtecknad med en rykande
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pistol. Bildtexten löd: ”Vi ser med glädje att den nationella hedern är återupp
rättad då ögon för öga, tänder för tand skett”.63 Bildtexten syftar på den händelse
i Malmö då skinnskallen Mikael Krusell sköts ihjäl i Malmö av civilklädd polis.64
Efter 1999 har Info-14 varit en nyhetssida på internet. Hemsidan drivs av en
grupp aktivister från Stockholm, men uppdateras inte sedan årsskiftet 2010/2011.
Som pappersutgåva hade Info-14 tre olika sidhuvuden på omslaget. Första året
användes en bild på Adolf Hitler, efter det livsrunan och slutligen den så kallade varghaken. Varghaken har använts i olika varianter av Hitler-Jugend och SSdivisioner i nazityskland. I Sverige användes varghaken av Lindholmsrörelsens
ungdomsorganisation Nordisk ungdom på 1930-talet och vitt ariskt motstånd på
1990-talet.65
Gula korset är Info-14:s fånghjälp. Verksamheten har pågått i flera år. Gula korset arrangerar ibland vit makt-konserter eller så kallade trubadurkvällar för att
samla in pengar till fängslade kamrater.
Nätverket Fria nationalister startade i början av 2008. Info-14 rapporterade från
uppstartsmötet att idén är att lokala grupper ska sprida propaganda för olika organisationer i vit makt-miljön. Strukturen är löst uppbyggd men Fria nationalister
har en central ledning och de lokala grupperna har ledargestalter. Inspirationen
till nätverket kommer från Tyskland där motsvarande grupper skapat organisationsstrukturen för att undvika att förbud mot en grupp drabbar nätverkets samtliga grupper.
Info-14 och dess nätverk är drivande i Salemfonden som står bakom den årliga
demonstrationen i Salem, den så kallade Salemmarschen som arrangeras i december. Varje år går ett fackeltåg genom Salem för att hedra en 17-åring som mördades
där år 2000. Salemmarschen var till en början ett arrangemang som samlade en
splittrad rörelse och blev ett alternativ till 30-november arrangemangen.
2003 hade marschen sitt deltagarrekord på runt 2 000 deltagare, men sedan dess
har antalet minskat. 2009 var antalet som lägst med runt 500 deltagare medan
årets marsch lockade 750 deltagare.66
Info-14 var även drivande i arrangemanget på nationaldagen i Stockholm, den
så kallade Folkets marsch. Det samlade nazistiska nationaldagsfirandet genomfördes första gången 2005, vilket även var första gången som nationaldagen var
en helgdag. De första två åren lockade arrangemanget mellan 700 och 900 deltagare. Under 2009 ställdes Folkets marsch in på grund av konflikter inom rörelsen.
Radio Folkbildaren startade i slutet av 2008 med egna radioprogram som lades upp
på webbplatsen Info14.com. Sändningarna har bestått av nyhetsinslag samt radio
tal och radiokrönikor. Så här presenterades radiosatsningen i första programmet:
Välkomna till Radio Folkbildaren, de fria svenskarnas radioprogram som sänder
från det politiska slagfältet bakom mångkulturens linjer. (…) Radio Folkbildaren
kommer att uppvigla till stolthet och viljestyrka, till trotsigt motstånd, till hat och
ännu mer hat mot Rosenbadsförräderiet.67
72

de tre största aktiva vit makt- grupperna

Efter 2009 har inga nya radiosändningar lagts upp.

Året som gått

2010 var ett tungt år för Fria nationalister. Nätverket har allt mer rasat samman
och stora delar av verksamheten har bestått i att stödja Nationaldemokraterna genom spridning av deras tidning Nationell idag och hjälpa dem i valrörelsen. Även
Svenskarnas parti har fått hjälp.
Tidigare år har Fria nationalister arrangerat någon form av nationaldagsfirande,
antingen genom det tidigare projektet Folkets marsch och nationaldagen 2009 som
var ett ”familjefirande” i Tyresö slottspark. 2010 ställdes alla former av firande in.
Istället uppmuntrades var och en att ordna egna firanden.
Projektet Svensk ungdom hade begränsad aktivitet bortsett från den informationstidning som genomfördes inför Salemmarschen.
Fria nationalister har under året varit medarrangör till en demonstration men
annars har deras verksamhet kretsat kring den årliga Salemmarschen. 2010 kom
att bli det sämsta året för Fria nationalister sedan grundandet.

Ideologi och mål

Info-14 ser sig som ett ”oberoende patriotiskt nyhetsmedium och är inte ett parti
eller organisation i egentlig mening. Men i många fall är verksamheten genom
manifestationer, demonstrationer och konserter snarlik. Dessutom håller sig Info14 med egna aktivister genom Fria nationalister vars politiska mål formuleras på
följande sett:
Fria nationalister anser det vara varje nationells plikt att under någon form aktivera sig för Saken. Saken är något varje nationell organisation och parti, liksom
oberoende och obunden, ska arbeta för. Fria nationalister anser att Saken, det
alla nationella ska kunna skriva under på, identifieras med följande ord: Vi måste säkra existensen för vårt folk, och en framtid för våra svenska barn.68

Kampanjer

Under året startade inte nätverket upp några nya kampanjer och redan pågående
somnade av allt mer. Som exempel startade Fria nationalister kampanjen ”Svensk
Ungdom” under 2007. Kampanjen riktade sig mot skolelever och går i grunden ut
på att producera och sprida en cd-skiva med propaganda, tal och musik.
Under 2010 skedde inte mycket aktiviteter inom Svensk ungdom vid sidan av
upptryckning av en tidning inför Salemmarschen. Tidningen var sponsrad av
Nordisk ungdom, Svenskarnas parti och Nationaldemokraterna och trycktes i
27 000 ex som skickades ut bland annat till ungdomar mellan 18–21 år boende i
Stockholmsområdet.69
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Salemkampanjen
Inför varje år kretsar stora delar av Fria nationalisters verksamhet kring den årliga
Salemmarschen. Det gjordes en storsatsning inför marchen 2010, den tionde sedan startåret 2000. Bland annat trycktes 200 000 flygblad upp som spreds av Fria
nationalister tillsammans med andra grupper i vit makt miljön. Kampanjen gav
ett visst resultat då deltagarsiffran steg för första gången på flera år.70

Brott och straff

Aktivister tillhörande nätverket Fria nationalister/Info-14 har under tidigare år
begått brott. Info-14 har också via sin nätsida och publikationer fört en retorik
som hyllar mord och politiskt våld.
Under året som gick skedde inga uppmärksammade våldsdåd från aktivister i
Fria nationalister.

Internet

Vid sidan av Nordiska förbundet så är Fria nationalister den grupp som använder
sig mest av internet. De driver flera olika portaler och är också aktiva inom andra
sociala medier som Facebook och Youtube. Under 2009 lanserades livstilssajten
Frihet.nu. Men verksamheten på nätet drabbades även av bakslag. Tidigare satsningar somnade av medan vissa hemsidor knappt eller inte alls uppdaterades under
året. Den trenden fortsatte under 2010 och hela satsningen från 2009 somnade av.
Info14.com är ytterligare en webbsida som stött på motgångar från att i stort sett

uppdaterats dagligen med artiklar och notiser. Sedan årsskiftet 2010/2011 ligger
dock sidan på is.
Frianationalister.se fungerar som samlingssida för nätverket Fria nationalister. På

hemsidan finns lokala aktivistgrupper samt länkar till närliggande grupper. Här
publiceras rapporter från aktiviteter och reportage från större manifestationer som
Fria nationalister anordnar centralt.
Nationaldagen.nu var Fria nationalisters kampanjsida för Folkets marsch. Där

 ublicerades information inför respektive marsch samt reportage efteråt. Det gick
p
även att ladda ner propaganda inför manifestationerna. Sedan 2009 genomförs
inte Folkets marsch och hemsidan uppdateras inte.71
Salemfonden.info fungerar som kampanjsida för Salemmarschen. På hemsidan

sprids praktisk information om när marschen går av stapeln samt varifrån det
går bussar till samlingsplatsen. Där meddelas också vilka regler som gäller under
demonstrationen. På hemsidan går det också att ladda ner propaganda för spridning lokalt. Vidare går det att läsa reportage om de tidigare manifestationerna
samt om det kampanjarbete som pågått inför manifestationen. Information finns
på både tyska och engelska.
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Svenskungdom.se är en kampanjsida för den tidigare nämnda kampanjen med sam-

ma namn. På hemsidan beskrivs projektet samt att det finns möjlighet att beställa
hem kampanjmaterial. Här pågår även en insamling med målet att nå 100 000
kronor. Under 2009 har man inte jobbat med hemsidan och inget nytt material
har publicerats. Flera av länkarna fungerar inte.72
Frihet.nu lanserades den 12 juli 2009 som ett svar på Nordiska förbundets forum

Nordisk.nu och som en satsning på sociala medier för att knyta till sig nya aktivister.
Den nationella rörelsen behöver utvecklas från ungdomsrörelse till folkrörelse. Vi
måste vända oss till och knyta samman svenskar i alla olika åldrar och livsfaser.73
På Frihet.nu finns det likt Facebook möjlighet att starta grupper efter intressen. Även
organisationer kan starta grupper vilket till exempel Svenskarnas parti har tagit
vara på. Musikgrupper har också möjlighet att marknadsföra sina band via sidan.
Under 2010 var aktiviteten låg och målet att konkurrera med Nordisk.nu har
misslyckats.
Nordisk.nu. Fria nationalister har ingen grupp på Nordisk.nu men flera av dess

aktivister är aktiva på forumet. Nordisk.nu fungerar som en rekryteringsbas och
enskilda aktivister redovisar ofta vilka aktiviteter de genomfört samt gör reklam
för kommande arrangemang.
Facebook. Fria nationalister har även varit aktiva på Facebook. Salemfonden driver

en officiell grupp där. Vid sidan av denna så finns en rad andra som drivs av enskilda
individer men gör reklam för Fria nationalisters olika projekt. Det går att hitta grupper för bland annat Svensk Ungdom och Info-14.
Youtube. Info-14 har en egen användare på Youtube som lägger upp eget material.

Främst rör det sig om propagandavideos från diverse manifestationer som nätverket
har genomfört, men även klipp från andra organisationers manifestationer. Inför
lanseringen av Frihet.nu presenterades också en reklamfilm på Youtube för sajten.

Försäljning och propaganda

Info-14 och Fria nationalister lade ner sina webbutiker under 2009 och valde där
efter att enbart sälja egenproducerad propaganda. Under 2010 kom propagandan att
kretsa kring Salemmarschen. Vid sidan av detta så producerades inget nytt material.

Samarbeten med andra grupper

Under 2009 inleddes ett samarbete med såväl Nationaldemokraterna som
Svenskarnas parti.74 Dessa samarbeten fördjupades under 2010 och kom att bli
nödvändiga för att kunna upprätthålla någon form av aktivitet.
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Under valrörelsen arrangerade bland annat Fria nationalister och National
demokraterna gemensamma torgmöten under politikerveckan i Almedalen.74 Fria
nationalister hjälpte också till att sprida material för Svenskarnas parti och lyfte fram
dem som ett bra alternativ att rösta på i valet.
När Svenskarnas parti anordnande en demonstration i Västerås gick man också
ut offentligt med att man stödde deras verksamhet.
Det är en självklarhet för Fria nationalister att ytterligare uppmana våra aktivister och aktivistgrupper att delta i denna manifestation.75

Konflikter med andra grupper och organisationer

Från att 2009 varit ett år då Fria nationalister mer eller mindre varit i konflikt med
samtliga grupper inom vit makt-rörelsen så har 2010 blivit ett år utan konflikter.
Konflikterna brukar pågå periodvis, men normalt är det färre konflikter mellan
grupperna under valår då de har ett gemensamt mål att kämpa för.

Rekrytering av medlemmar

Samtidigt som aktiviterna har minskat så har detta självklart påverkat rekrykteringen. I början av året så fanns en viss aktivitet i Skåne. Under resten av året var
verksamheten mest koncentrerad kring Gotland, Nyköping och Dalarna.
Under året så har rekryteringen avstannat och nätverket har också tappat medlemmar till Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti.

Internationella samarbeten

Info14/Fria nationalister har inga regelrätta samarbeten med några utländska
grupper, däremot besöks nätverkets manifestationer regelbundet av utländska gäster. På samma sätt brukar nätverkets aktivister besöka utländska arrangemang,
främst i Tyskland.
I februari besökte aktivister från nätverket den årliga Dresdenmanifestationen
i Tyskland som sker till minne av de allierades bombningar under andra världskrigets slut.
I november besökte en svensk delegation tyska NPD.
Den tredje helgen i november var Fria Nationalister tillsammans med
Svenskarnas Parti inbjudna till den nordliga staden Schwerin, för att dels se hur
tyska NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschland) arbetar men också för
att diskutera framtida samarbeten.76
I november besökte Robert Vesterlund Frankrike för att tala om Salemmarschen.
På mötet som samlade många internationella gäster kunde man bland annat finna
representanter från Belgiska Vlams Belang, som normalt har Sverigedemokraterna
som svensk samarbetspartner.
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Torsdagen den 11 november besökte Salemfonden Frankrike. Tidskriften Synthèse
Nationale arrangerade sin årliga konferens och hade bjudit in Salemfonden för
att uppdatera deltagarna om situationen i Sverige. Över tusen personer deltog på
konferensen.77
Vid sidan av detta har det rapporterats flitigt på nätsidan Info14.com om diverse
utländska aktiviteter, men inga nya samarbeten har skapats under 2010.
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 VRIGA AKTIVA
Ö
VIT MAKT-GRUPPER
I detta kapitel presenteras
historiken, ideologin och verk
samheten för övriga aktiva vit
makt-grupper.
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DRESDENKOMMITTÉN
2003 började en mindre grupp arrangera en minnestund för de civila offer som
dog under de allierades bombningar av den tyska staden Dresden under andra
världskriget. Drivande bakom minneshållandet var en mångårig aktivist som började sin politiska bana under 1970-talet inom Sveriges nationella förbund.1 För att
hålla minnestunden vid liv grundades Dresdenkommittén. På hemsidan presenterar kommittén sin verksamhet på följande sätt:
Kommitténs syfte är att dels genomföra två ceremonier om året till minne av offren för sänkningen av Wilhelm Gustloff och terrorbombningen av Dresden, och
dels att visa omvärlden – främst i bilder, men även med ljud och film/bildspel
– att minnet av vad som hänt lever vidare.
Kommittén är bara aktiv inför de två manifestationerna och en kort tid efteråt
under arbetet med hemsidan. Däremellan sker normalt inga uppdateringar.2
Till 2004 års manifestationer anslöt sig aktivister från Nationaldemokraterna och
partiets ungdomsförbund varpå manifestationen växte. Den 13 februari år 2010
samlades ett trettiotal personer, däribland personer från just Nationaldemokraterna
och Nordisk ungdom till en minnestund. Tal hölls av bland annat Sanna Hill från
Nationaldemokraterna och av Lasse Wilhelmsson, som tidigare varit aktiv i föreningen Judar för israelisk-palestinsk fred och vänsterföreningen Folket i Bild/
Kulturfront. Under senare har han ingått i den radikala islamisten och antisemititen Mohamed Omars nätverk.
Trots att Dresdenkommittén anordnade en manifestation under 2010, så uppdaterades inte hemsidan och det gick inte heller att få kontakt med kommittén
via deras e-postadress.3
FREE THE ORDER – SVERIGE (FTO-SVERIGE)
I slutet av juli 2007 lanserades Free The Order Sverige med godkännande av den
amerikanska organisationen med samma namn. Det uttalade syftet är att samla
in pengar till de nazister som ingick i den amerikanska terrorgruppen The Order
och sprida dess budskap.4
The Order, vars egentliga namn var Brüders Schweigen, var en paramilitär
grupp som bildades 1982 och som bland annat utgjorde förebild för svenska Vitt
ariskt motstånd.
Verksamheten finansierades via bankrån där gruppens celler investerade i vapen
som skulle användas i det förestående raskriget. The Order hann begå ett flertal
mord på politiska meningsmotståndare och judar innan den största amerikanska
polisjakten sedan Kennedy-mordet sprängde cellerna. Ett hundratal medlemmar
fängslades för bland annat mord och konspiration mot det demokratiska styrelseskicket, däribland David Lane som är mannen bakom vad som kom att kallas de 14
orden: ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn.”5
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Bakom grundandet av Free The Order Sverige står Stefan Jacobsson, som tidigare varit aktiv inom Svenska motståndsrörelsen. Han finansierade inledningsvis själv alla omkostnader för bland annat server och t-tröjor.6 I samband med att
gruppen startades lanserades även deras kampanj ”Adoptera en Broder”:
S yftet med fonden Adoptera en Broder är att säkerställa att varje Orderbroder
mottar ekonomiskt stöd under sin fängelsevistelse. Som individer har de flesta av
oss inte råd att skänka till sju personer varje månad; men som kollektiv kan vi
forma ett nätverk med möjligheten att förse varje Broder med pengar och se till
att ingen blir åsidosatt. Att delta i fonden innebär att man donerar en summa
pengar varje månad. Det finns ingen nedre gräns, men man förbinder sig att
sätta in sin summa kontinuerligt.7
Free The Order är ingen medlemsorganisation utan fungerar främst som en ekonomisk stödorganisation till The Orders medlemmar.8 Men Free The Order Sverige
arbetar även aktivt med att sprida terrororganisationens idéer i Sverige.
Under 2010 lanserade Free The Order Sverige en internetbutik där de främst
sålde t-tröjor med organisationens budskap. Vinsten donerades till de a merikanska
The Order-medlemmarna.9
Under året fortsatte Free The Order en föreläsningsserie som påbörjades strax
efter grundandet 2007, bland annat i Värmland och Stockholm. Föreläsare var
Stefan Jacobsson, och för arrangemangen ansvarade bland annat Nordisk ungdom och Svenskarnas parti.10
Den senare organisationen hade Free The Order redan under 2009 täta band
med. Banden stärktes ytterligare när Stefan Jacobsson kandiderade för partiet i
riksdagsvalet.11
FÖRSVARSKÅREN SVERIGES SJÄLVFÖRSVAR
Den 18 november registrerades hemsidan www.sverigessjalvforsvar.se där en ny
grupp kallad Försvarskåren Sveriges Självförsvar presenterades. Bakom grundandet finner vi 64-åriga Björn Cederström som tidigare drivit organisationen
Nationalsocialistiska svenska arbetarpartiet (NSSAP) som lades ner under 2009.12
På hemsidan presenterar gruppen sin verksamhet på följande sätt:
 ill du vara med och påverka din och andras situation i samhället vill du vara
V
med och ta ansvar för andra människor som är en naturlig del i ett friskt samhälle, vill du var med om att minska invandringen till Sverige och hjälpa till att
bekämpa våldet uti vårt samhälle, vill du vara med om att arbeta för att få bort
våldsverkare o perversa element organiserad brottslig verksamhet från gator o
torg samt langning av narkotika o sprit till skolungdom mm /…/.13
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Vid sidan av rent opinionsarbete vill försvarskåren skapa en organisationsstruktur som är militärt uppbyggd med en underrättelsetjänst i syfte att kartlägga meningsmotståndare. Gruppen är inte lika tydligt nationalsocialistisk som
Björn Cederströms tidigare projekt, men sätter fortfarande rasbiologin i centrum.
 et andra delen av Försvarskåren är en skyddsstyrka som är en ren Försvarskår
D
som rekryterar personer som är intresserad av Hemvärn för att skydda liv o lem,
Krav 17år av nordisk germansk härkomst, intresserad av stridsskyddsutbildning
och att ingå i en disciplinerad militär skyddskår, De som har militär utbildning
kan rekryteras som befäl, kampsportare erbjuds att bli utbildningsledare och
kvinnor erbjuds poster i underrättelsetjänsten.14
Gruppen hade under 2010 ingen direkt utåtriktad verksamhet. Den enda synbara
verksamheten var inför julen 2010 i Motala då försvarskåren gav mat till fattiga.15
Försvarskåren Sveriges Självförsvar hävdar att de har 15 lokalavdelningar. Ingen
av avdelningarna har kunnat påvisa någon offentlig verksamhet, och sannolikt rör
det sig om enstaka personer på orterna som varit i kontakt med organisationen.
Några kontaktuppgifter till lokalavdelningarna finns inte.16
Gruppen har via internet lyckats ganska väl att nå ut med sitt budskap.
Försvarskårens Facebookgrupp hade i april 2011 över 1 000 medlemmar.17
HANINGES OBEROENDE AKTIVISTER
Under slutet av 2008 började ett kompisgäng av icke organisationsanknutna aktivister sprida propaganda i Stockholms södra förorter.18 Aktivisterna kom mestadels
från Haninge. Under våren 2009 formerades gänget under namnet Haninges oberoende aktivister och i juni lanserade de en blogg där gruppens mål presenterades.
Haninges Oberoende är en grupp individer som har olika nationalistiska åsikter
med ett gemensamt mål mot dagens mångkultur, massinvandring etc.19
Under sommaren 2009 fick de hjälp av en vit makt-aktivist från Nacka med att
göra bloggen snyggare och mer användarvänlig.20
Haninges oberoende har haft ett visst samarbete med Nationell Huddinge genom gemensamma flygbladsutdelningar. Gruppen har spridit material för bland
annat Nationaldemokraterna och Info-14.
Under 2010 somnade gruppen in. Den enda rapporterade aktiviteten var att några
från Haninges oberoende aktivister deltog på Nationaldemokraternas 1 maj-firande
i Södertälje. Efter manifestationen slutade gruppens hemsida att uppdateras.21
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KALMARGARDET
I maj lanserades en ny nationell grupp under namnet Kalmargardet. Gruppen skapades som en reaktion mot militanta antifascister som attackerat personer inom
vit makt-miljön i Kalmar med omnejd.
 i har gått samman i syfte att stävja den politiskt motiverade brottslighet som
V
riktas mot människor som är eller påstås vara nationalister. Vi har under flera år
bevittnat hur våldsvänstern i princip fått härja fritt i Kalmar. Hur de hänger ut
människor på internet och på affischer uppklistrade i staden, där rena förtal och
felaktigheter blandas med förtäckta hot. Hur de vandaliserat hem, bilar och annan egendom, attackerat enskilda personer i syfte att skrämma dem till tystnad.22
Strax efter lanseringen fick gruppen sin hemsida nedstängd då webbhotellet tog
avstånd från organisationens åsikter.23
Under året utsattes en aktivist i Svenskarnas parti för mordbrand. Kalmargardet
utfäste då en belöning på 10 000 kronor till den som kunde komma med avgörande bevis så att gärningsmännen kunde gripas och dömas.24
Under valrörelsen spred gruppen även ett flygblad där vänsterpartister hängdes
ut som militanta vänsteraktivister.25
Kalmargardet har även inriktat sig på aktiviteter på nätet och genom en hackare
lyckades de stänga ned hemsidor tillhörande militanta antifascister.26
Vid sidan av spridning av flygblad bedriver inte gruppen några omfattande aktiviteter utan är att betrakta som ett kompisgäng.
KUSINERNA
Under 2007 började den då 59-årige Anders Ahlberg att planerna för att s tarta
upp ett nytt nationellt nätverk. Han har sedan tidigare varit aktiv inom såväl
Nationaldemokraterna som Nordiska förbundet. Under 2008 började han rekrytera personer till ett nytt projekt, främst personer som han haft kontakt med genom det nazistiska webbforumet Nordisk.nu.27 En viss aktivitet kunde skönjas
under senhösten 2008 och våren 2009. I september 2009 lanserades en hemsida
och ett nationellt nätverk presenterades. Nätverket kallar sig Kusinerna och utger
sig för att vara parti- och organisationspolitiskt obundet. Tanken med nätverket
är att främja ”folkgemenskapen”. Medlemmar i nätverket tituleras ”kusin”, men
det går också att endast stödja nätverket med mindre insatser och varpå man betecknas ”släkting”.
Kusinerna och deras ”släktingar” kan tillhöra vitt skilda partier, vissa tillhör i nget
parti alls, vissa allt ifrån medvetna nationalister till ”vanliga svenskar”, e ller inget
av dem. Dock förenas alla Kusiner genom viljan att återskapa en sund folkgemenskap vilken bygger på respekt och välvilja gentemot grannar samt söka bryta den
sociala isolering utomnordiska marknadskrafter påtvingat dagens svensk.28
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Kusinerna har ett antal kontaktpersoner runt om i Sverige men också i Norge. De
flesta personerna har sin politiska bakgrund i Nordiska förbundet, men det finns
även aktivister i nätverket som har tillhörighet i andra grupper. Kusinernas främsta
aktiviteter har varit insamling av kläder, leksaker med mera som sedan donerats
till behövande svenskar.29 Kusinerna har ett internforum där nätverkets medlemmar är användare. Det är där som det mesta av Kusinernas verksamhet planeras.30
Under 2010 hade Kusinerna begränsad verksamhet. Från att under organisationens första år fått relativt mycket utrymme på vit makt-världens hemsidor nådde
de 2010 endast ut via sin egen hemsida, som uppdaterades vid tre tillfällen.31 Under
året anordnades även en träff då verksamheten diskuterades.32
NATIONALISTISKA ARBETARPARTIET
Under sommaren bildades Svenska folkets parti men man bytte snabbt namn till
Nationalistiska arbetarpartiet.33 Partiet drivs av Andreas Holmlund från Hallsberg.
Partiet använder Odalrunan som symbol.
Gruppen är liten och består främst av Andreas Holmlund och hans kompiskrets.
De enda aktiviteterna de har kunnat rapportera är det grundande mötet och ett
mindre medlemsmöte i Örebro.34
Vid sidan av hemsidan så har gruppen också en Facebook-sida som kunde stoltsera med en medlem. Därutöver finns ett Youtube-konto som mestadels används
till att sprida egenkomponerad musik som partiledaren gör under artistnamnet
AnteMan.35
Partiet möttes med stor skepsis från den övriga rörelsen och på vit makt-forumet
Nordisk.nu gick det bland annat att läsa följande:
J ag antar att det här inte är ett skämt? Hur som helst så ger man sig in i politiken
får man finna sig i att bli bedömd.
1. Partinamnet är uselt, i synnerhet eftersom det är alldeles för snarlikt
Svenskarnas parti.
2. Stavfel får absolut inte förekomma på partihemsidan, men det gör det, och det
är helt oacceptabelt.
3. Var tusan fick partiledaren tag i den där hemska kostymen?
4. Partifrågorna skiljer sig inte nämnvärt från Nds och SvPs, vilket gör partiet
totalt överflödigt.36
NATIONELL-HUDDINGE
Den 14 juni 2009 lanserade den lokala nazistgruppen Nationell-Huddinge sin hemsida. Ledare för gruppen var den då 26 år gamla Christopher Stenqvist, som började sin politiska karriär inom Sverigedemokratisk ungdom för att sedan gå över
till Nationalsocialistisk front/Folkfronten. Bakgrunden till att gruppen grundades
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var uteslutningen av Folkfrontens ledning i Stockholm. Stenqvist startade g ruppen
som en markering mot partiet.
 ationell-Huddinge vart ett litet oberoende projekt för att hålla igång aktivismen
N
helt enkelt. Och med det har vi lyckats ganska så bra tycker jag. Vi är nog dom som
är mest aktiva i Stockholms län.37
Redan tre dagar efter att gruppen presenterat sig skedde den första aktiviteten.
Enligt egna uppgifter sattes cirka 150 klistermärken upp för Folkfronten. De tre
kommande aktiviteterna bestod även de av spridning av Folkfrontens material.
Men efter juni skedde inget mer spridande av propaganda för partiet. Istället g jorde
Nationell-Huddinge reklam för andra grupper.38
Gruppen bestod från början av fem till sex personer från Huddinge men efter
att sidan lanserats tog ytterligare personer kontakt och ville hjälpa till.39
Under hösten 2009 dog aktiviteten ut, men först i februari 2010 meddelade
gruppen via hemsidan att de lade ner verksamheten.40
NATIONELL-NORRLAND
Nationell-Norrland är ett nazistiskt nätverk med verksamhet i Norr- och
Västerbotten. Gruppen grundades 2006 av ett kompisgäng som har hållit ihop
sedan 1990-talet. 41 Merparten av aktivisterna var eller har varit medlemmar i
Nationalsocialistisk front (NSF). Gruppen sprider propaganda för olika vit maktgrupper och verkar för att öka den nazistiska aktiviteten och närvaron i Norrland.
Under de första åren spred Nationell-Norrland främst propaganda från
Nationalsocialistisk front. Men efter att Nationalsocialistisk front omvandlades
till Folkfronten riktade norrlandsgruppen istället in sig på att sprida material från
Svenska motståndsrörelsen.42
Under våren genomförde Nationell-Norrland tre tidningsutdelningar då de
spred Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag.43
Under hösten 2010 såg man allt tydligare hur gruppen närmade sig Svenska motståndsrörelsen genom att de mestadels gjorde reklam för deras aktiviteter. Detta
kan förklaras med att flera av Nationell-Norrlands före detta aktivister hade blivit
medlemmar i Svenska motståndsrörelsen.44
NORDISK UNGDOM (NU)
Den 22 maj 2009 registrerade Fredrik Hagberg domänen www.nordiskungdom.se
men ingen hemsida lades upp under 2009.45 Fredrik Hagberg har tidigare v
 arit aktiv inom Nationaldemokratisk ungdom (NDU). Men han och flera andra har under senare år lämnat ungdomsförbundet. Anledningen till avhoppen är främst att
Nationaldemokraterna och dess ledare Marc Abramsson anses toppstyra ungdomsförbundet.46 Nordisk ungdom startade under hösten en sluten Facebook-grupp där man
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presenterade sig som en ungdomsorganisation som bildats under sommaren 2009
på initiativ av flera ledande personer från Nationaldemokratisk Ungdom. Nordisk
Ungdom är helt fristående, men närstående Nationaldemokraterna.47
Bland medlemmarna i Facebook-gruppen återfanns flera av Nationaldemokraternas
före detta kärnaktivister, samt tre av Nationaldemokratisk ungdoms tidigare ordföranden. Representanter för Nordisk ungdom skapade en enorm debatt inom den
nationella rörelsen när de valde att liera sig med radikala islamister. Den 20 september anordnade den antijudiske och islamisten Mohamed Omar tillsammans
med Al-Qudskommittén en demonstration i Stockholm mot staten Israel och för
ett fritt Palestina. På plats fanns också flera av Nordisk ungdoms aktivister, bland
annat deras talesperson Patrik Forsén. Efter demonstrationen fördömde stora delar av vit makt-rörelsen deras deltagande. Diskussionerna och kritiken på diverse
nazistiska forum blev så omfattande att Patrik Forsén valde att gå i svaromål i en
debattartikel på den nazistiska sidan nationell.nu.
Det våra sionistiska och kapitalistiska fiender vill se är en identitetslös massa
av människor, utan specifik etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. /…/ Det
vi kan, och kommer att bli tvungna att göra, är att arbeta tillsammans med
invandrargrupper som vill leva enligt sin egen kultur, religion och tradition.
Sverige, liksom hela västvärlden, håller på att balkaniseras och denna s ituation
skapar en grogrund för etniska konflikter i våra en gång tidigare e tniskt homo
gena nationer. Vi kan antingen välja att samarbeta med de grupper som vill
bevara sin etnicitet och kultur eller göra motstånd mot alla grupper som bor
i Sverige och som skiljer sig från oss. För här kan vi inte blunda, även om vi
svenskar kommer att vara i majoritet inom den närmsta framtiden – och därefter
vara den största minoriteten, så kommer många grupper att kräva alltmer frihet
inom ramen för Sveriges gränser.48
Under 2009 gick den mesta verksamheten ut på att sammansvetsa gruppen och förbereda den egentliga lanseringen under 2010. De utåtriktade aktiviteterna bestod
bland annat av en banderolluppsättning i Göteborg inför Salemmanifestationen.49
Gruppen anordnade även en julmiddag som samlade ett 50-tal personer.50
I januari 2010 lanserades Nordisk ungdom officiellt och tanken var att skapa en
ny ungdomsorganisation som alternativ till de grupper som fanns.
Det finns ett behov av en fristående nationell ungdomsrörelse där kreativiteten
och dynamiken hos unga kämpar kan utnyttjas till fullo. Vår intention är att fylla
det behovet.51
Gruppen lanserades via deras hemsida och genom ett möte i Göteborg. Organisationen
försökte hitta nya sätt att sprida sitt budskap med stort fokus på internet. De skapade även rubriker genom att göra aktioner direkt hemma hos meningsmotståndare och politiker.
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Bland annat placerades ett antal kors med namn och bild på svenskar som fallit
offer för det ”svenskfientliga våldet” utanför en journalists hem.52
Dessa aktioner uppmärksammades ofta av etablerad media och var ett sätt för
organisationen att göra sig känd.
Under året drev också Nordisk ungdom två kampanjer. Den ena var centerpolitik.se
som vid sidan av att vara en hemsida även spred flygblad och genomförde aktioner
främst riktade mot Centerns ungdomsförbund med också direkt emot Centerpartiet.
Under våren drog Nordisk Ungdom igång kampanjen ’Rör ni las blir det knas’
som syftade till att informera om den ungdomsfientliga politik som Centerpartiet
och deras ungdomsförbund driver. Kampanjen pågick fram till valdagen och har
under den tiden involverat allt från torgmöten och affischeringar till regelrätta
juridiska strider mot Centerpartiet.53
En annan kampanj var Flaggjakten som beskrevs på följande sätt:
För att delta i kampanjen behöver du bara anmäla ditt lag och sedan dra ut på
flaggjakt! EU-flaggan symboliserar ockupation och ska behandlas som en ockupationsflagga. Du hittar den oftast vid offentliga byggnader, hotell och vid ambassader. Har erat lag tagit en EU-flagga och eldat upp den? Kanon! Skicka in rapport
till oss med tillhörande bilder och filmer och vi kommer att publicera det här.54
Under 2010 brändes närmare 20 EU flaggor runt om i landet.
Nordisk ungdom seglade upp som nykomlingar under 2010 och lyckades e tablera
sig i den svenska vit makt-miljön. Under året satsade de på att bygga en fungerande organisation. Gruppen har som målsättning att bli rikstäckande och är på
god väg att bli det.
NORDISKA FÖRBUNDET (NF)
Nordiska förlaget startade officiellt sin verksamhet tidigt under 2002, men produktionen av vit makt-produkter var i gång redan 2001. Grundare är Anders
Lagerström som har bakgrund inom nazistorganisationen Nationell ungdom.
Förlagets symbol är en stiliserad ryttare till häst bärandes ett svärd.
Mot slutet av 2004 bildades Nordiska förbundet. I och med det slogs Nordiska
förlaget, tidningarna Folkets Nyheter och Nordisk Frihet ihop under förbundets ledning. Nordiska förbundet har med hjälp av inkomsterna från Nordiska förlaget
finansierat uppbyggandet av ytterligare tidningar, nyhetstjänster och bloggar.
Förlaget upplevde en förtroendekris hos sina kunder 2005 efter att deras kundregister hackats och publicerats på internet.
Nordiska förbundet driver ungdomssajten Nordisk.nu där det 2008 fanns
cirka 10 000 registrerade medlemmar. Vid årsskiftet 2009/2010 var medlemsantalet drygt 18 000. Med internetforumet har förbundet skapat en betydelsefull
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mötesplats för unga inom vit makt-miljön, och personer med rasistiska och främlingsfientliga åsikter.
I januari 2008 lanserades webbportalen motstand.nu för oberoende aktivistgrupper kopplade till Nordiska förbundet. Men redan innan dess hade grupper
kopplade till förbundet startats upp i olika delar av landet.
Aktivistgrupperna är uppbyggda efter tysk modell, det vill säga ett löst samman
hållet nätverk av lokalgrupper. Den löst sammansatta strukturen gör att nätverket som helhet inte är sårbart för eventuella polistillslag. Nätverksgrupperna är
främst inriktade på aktivism i form av propagandaspridning.
De senaste åren har förbundets verksamhet avtagit och under 2009 minskade
aktiviteten ytterligare. Flera av dess aktivistgrupper lades även ned. De grupper
som fanns kvar i början av 2009 var Identitet väst, Reaktion gripen, Reaktion
Medelpad, Reaktion Östergötland och Revolt Småland.
Efter misslyckandet med att bygga upp lokala avknoppningar till förbundet förändrades strukturen och de gick över till att istället etablera ett nätverk.
Den viktigaste verksamheten idag under Nordiska förbundets flagg är f orumet
Nordisk.nu. Bland dess användare finns inte bara aktivister inom vit makt-
miljön, utan även till exempel medlemmar inom Sverigedemokraterna och dess
ungdomsförbund.
Därutöver driver förbundet också bloggportalen Motpol.nu som är en viktig plattform för ideologiska diskussioner, och som väckt intresse även utanför förbundet.
NORDISKA NATIONALSOCIALISTER (NNS)
Den nionde juli 2009 uteslöt Folkfrontens partiledning två ledande aktivister från
Stockholmsavdelningen. Det var Rickard Ekman, så kallad länsavdelningsledare,
och Mattias Söder, benämnd som avdelningsledare.55 I ett interndokument motiverade ledningen sitt beslut:
 fter flera diskussioner har det inte skett någon förbättring och han [Rickard
E
Ekman, vår anm.] har tillsammans med avdelningsledaren för Stockholm ägnat
sig åt direkt partisplittrande verksamhet så som att tex uppmana personer att ta
avstånd från internetsatsningen Facebook pga att de själva inte hade kontroll
över den. Upprepade gånger har det visat sig att de båda motverkat partiet för
att gagna sig själva och har nu enligt stadgarna uteslutits och fråntagits samtliga
befogenheter inom partiet.56
Direkt efter uteslutningen tog Rickard Ekman och Mattias Söder kontakt med
flera av Folkfrontens aktivister. Dels för att ge sin syn på uteslutningen, men också för att berätta om deras framtidsplaner. Den 12 juni skrev Rickard Ekman till
en medlem i Folkfronten:
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Vi får se, ingenting är bestämt ännu :) Men då jag inte är särskilt förtjust i de
organisationer som finns nu så blir det nog att vi startar upp en ny organisation
eller ett nytt nationalistiskt nätverk.57
I samband med uteslutningen av Ekman och Söder lämnade merparten av
Folkfrontens Stockholmsavdelning och Uppsalaavdelning partiet i protest. Flera
av dessa medlemmar hade haft framträdande positioner inom partiet.58
Organisationen har en målsättning att ”ge en fördjupad ideologisk prägel på
det nationella motståndet i Sverige, och anser att nationalsocialister har mest att
vinna i dagsläget på att arbeta inom ramarna för regimens lagar”.59
Av denna anledning ansågs det vara viktigt att få organisationen registrerad
som ett politiskt parti under 2010.
S å därför arbetar vi i NNS stenhårt med att kunna omvandla organisationen
NNS till ett nytt nationalsocialistiskt parti under 2010. Vi lär dock med all säkerhet inte ställa upp i valet i september 2010 eftersom vi är så nystartade och det är
meningslöst att då kasta bort pengar på ett val där vi ändå är chanslösa.60
Ambitionen att samla in de 1 500 namnunderskrifter som krävs för att grunda ett
politiskt parti misslyckades och organisationen inriktade sig på intern verksamhet under året genom att försöka bygga upp en organisationsstruktur och lokalavdelningar runt om i landet.
Trots ambitionerna att bedriva politisk verksamhet över hela Sverige så var verksamheten mer eller mindre begränsad till Stockholmsområdet.61
De enda aktiviteter utanför Stockholms län som rapporterats ägde rum i
Östergötland där organisationen bedrev en studiecirkel om den ”nordiska ledartanken”. Cirkeln drevs av Göran Jonsson, en tidigare centralperson inom
Nationalsocialistisk front.62
NNS lägger stor vikt vid utbildning av sina medlemmar vilket framgår tydligt
i organisationens verksamhet. Deras aktiviteter bestod mestadels av bildnings
möten, föredrag och studiebesök.63 Under det föredrag som lockade flest personer
så samlades ett 30-tal personer.64
Arbetet att rekrytera ny medlemmar gick trögt under 2010 och rekryteringarna
skedde inom redan inarbetade kontaktytor. Trots att en hemsida registrerades
redan under 2009 publicerades inget innehåll under 2010.65
För att hålla medlemmarna uppdaterade om verksamheten gavs medlemsbrevet
NS-Bulletin ut. Ambitionen var att komma ut med 4–6 nummer under 2010.
Medlemsbrevet rapporterade om verksamheten, gjorde reklam för NNS produkter och uppmanade läsaren att stödja organisationen ekonomiskt.66
Nordiska nationalsocialister har utvecklats mer till ett kamratförbund och l ever
relativt isolerat från den övriga vit makt-rörelsen.
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NYSVENSKA RÖRELSEN (NSR)
1930 grundade Per Engdahl den första ”nysvenska” gruppen under namnet
Föreningen det nya Sverige. Det var en fascistisk sammanslutning bestående av
studenter i Uppsala. 1932 började Per Engdahl ge ut tidningen Vägen Framåt, en
publikation som fortsatte att komma ut, förutom kortare uppehåll, fram tills hans
död 1994.67 1937 lierade sig Per Engdahl med Sveriges nationella förbund (SNF)
och anställdes av förbundet. Men efter interna konflikter lämnade Engdahl SNF
1941 och startade istället Svensk opposition, som han hoppades skulle bli en enad
front för den ”nationella rörelsen”.68 Efter kriget bytte organisationen namn till
Nysvenska rörelsen. Engdahl och hans rörelse kom att fungera som en viktig sammanbindande länk i efterkrigstidens europeiska fascist- och naziströrelse. Pingsten
1951 anordnade Nysvenska rörelsen en internationell konferens i Malmö där ett
100-tal gäster från hela Europa bjudits in. Flera av de inbjudna nekades emellertid
inresa i landet och i slutänden deltog endast en tredjedel av dem.
På mötet grundades Europeiska sociala rörelsen som räknades som en mer moderat falang av fascismen. Bland annat tonades rasfrågan ned. Flera av deltagarna
kom efter mötet att lägga grunden till den moderna fasciströrelsen.69
Nysvenska rörelsens centrala roll i den europeiska fascismen ledde till ett temporärt medlemsuppsving under 1950-talet. Men under 1960- och 70-talen började
gruppen leva en allt mer tynande tillvaro.70 I början av 1980-talet inleddes åter
igen ett samarbete med SNF, men även med den rasistiska kampanjorganisationen
Bevara Sverige Svenskt (BSS). Den som blev medlem i någon av organisationerna
blev dessutom automatiskt även medlem i de andra grupperna.71
Under 1980-talet och början av 1990-talet skedde ett visst uppsving genom nyrekrytering av yngre medlemmar.72
SNF beskriver på sin hemsida hur Nysvenska rörelsen beslutade att fortsätta
verksamheten i annan form efter Engdahls bortgång i mitten av 1990-talet:
 en 4 maj 1994 avled Per Engdahl, som grundat rörelsen och varit dess ideolog
D
och ledare. En organisation som i så hög grad byggde på en persons karisma och
ledarskap drabbades givetvis hårt av detta. Efter ledarens bortgång beslutades att
försätta Rörelsen i viloläge med en kamratförening som mål. Lokalerna i Malmö
utrymdes och verksamheten lades ner.73
Efter valet 1998 bröt sig en stor del av Sverigedemokraternas lokalavdelning i
Malmö ut ur partiet och startade återigen upp en lokalgrupp av Nysvenska rörelsen. Man presenterade även en hemsida för organisationen.74 Initiativet rönte
uppmärksamhet:
 ysvenskarnas rörelse som nu, med ungt initiativ, börjar formulera sitt handN
lingsprogram, sin framtidsröst, som begynner bygga en organisation att backa
upp allt detta – är ett levande uttryck för en kompromisslös, stark, övertygad och
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stridbar tro på våra egna fäders, vår egen och vår framtids vita kultur, på Sverige
och Europa. Eller snarare, på Sverige i Europa.75
Verksamheten begränsades till mindre interna möten, en hemsida och tidningen
Nonkonform som kom ut både som papperstidning och e-tidning.76 Under 2009
fortsatte tidningen Nonkonform att komma ut och i augusti samma år lanserades
en ny hemsida för organisationen.77
Nysvenska rörelsens aktiviteter under 2010 är kopplande till internet. Gruppen
gjorde inga försök att försöka rekrytera nya medlemmar. Däremot lanserade organisationen en ny webbsida för Nonkonform samtidigt som de lade ner papperstidningen.
Hemsidan uppdaterades med flera nyheter och texter varje månad under hela
2010.78
RAC-SWEDEN
Under 2008 samlades en löst sammansatt grupp skinnskallar kring hemsidan
skinheads.se. Drivande bakom gruppen var skinnskallen Tony Myhrberg. Tanken
med gruppen var att försöka samla likasinnade och återskapa den skinnskallekultur som funnits i mitten av 1990-talet. Den 23 december 2008 registrerades
hemsidan rac-sweden.com av Tony Myhrberg och det informella nätverket hade
nu lagt grunderna till en organisation.79 RAC står för Rock Against Communism
vilket är namnet på en internationell organisation som grundades på 1980-talet i
Storbritannien. Såväl den svenska som den brittiska organisationens huvudsaktliga
syfte är att organisera skinnskallar och arrangera vit makt-konserter.80 Samtidigt
som RAC-Swedens hemsida registrerades skapades också en grupp på forumet
Nordisk.nu under organisationsnamnet.81
Flera av personerna inom gruppen har sin bakgrund inom det nazistiska svenska
nätverket Blod & Ära som under 1990-talet gav ut en tidning med samma namn
och arrangerade spelningar.82 Personer från Gävleborg, Västra Götaland, Uppland
och Östergötland anslöt sig snabbt till gruppen.
Under 2009 fick RAC-Sweden stora problem i samband med att de arrangerade
en spelning. Kvällen slutade med knivslagsmål mellan konkurrerande nazistgrupper. Efter detta valde RAC-Sweden att verka mer som en sluten organisationen
och inte arrangera större spelningar.83
Under 2010 utvecklades gruppen till en mer renodlad webbutik med kläder,
musik, pins och tygmärken i sin katalog. Samma år producerades också en t-tröja
till stöd för Niklas Frost, som är aktiv i Svenska motståndsrörelsen och avtjänar
ett långt fängelsestraff för mordförsök.84 Under insamlingen tackade Svenska motståndsrörelsen för stödet.
På RAC-Swedens hemsida har också flera svenska vit makt-band sina egna sidor
där de rapporterar om skivsläpp och spelningar.85
Under 2009 hade RAC-Sweden en stödgrupp på Facebook som stängdes ner
under 2010.86
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SVENSK STUDENT
Den 19 maj lanserades studentorganisationen Svensk student. Bakom lanseringen
stod aktivister från Nordisk ungdom.87 Tanken med Svensk student är att bli en
motpol till de andra studentföreningarna som finns på högskolor och universitet
runt om i landet. Målet är att främja ”sunda ideal”, något som (enligt dem) saknas bland de etablerade föreningarna.
S vensk Student är en studentorganisation som arbetar för att bevara och u
 tveckla
våra svenska ideal och intressen på universitet och högskolor i hela Sverige med
start på Göteborgs Universitet. Skolorna präglas idag av vänstervridna och ny
liberala åsikter och vi flyter allt längre bort från det som en gång var Sverige, folkgemenskapen och idealen.
Genom att prata med och utbilda våra svenska studenter i kultur, historia och
folkgemenskap tror vi att vi kan utveckla och förändra skolorna och Sverige till
det bättre, både på universitet, på högskolor och på arbetsmarknaden.88
Vid sidan av hemsidan så har organisationen bedrivit studiecirklar samt olika
studiebesök.89 Svensk student står nära Nordisk ungdom och kan närmast ses som
en del av organisationen.
Svensk student hade 59 personer i sin Facebookgrupp i april 2011.90
SWEDISH HAMMERSKINS (SHS)
Den 27 januari 2007 anordnades en vit makt-spelning i Västerås. Spelningen
samlade strax över 100 personer och innan själva spelningen hölls ett årsmöte för
Hammerskin Nations europeiska avdelningar.
 id det interna mötet närvarade ett sextiotal nationalister från hela Europa,
V
länder som Spanien, Portugal, Frankrike, England, Skottland, Tyskland och
Schweiz hade representanter på mötet. På kvällen hade arrangörerna anordnat
en fest för sina långt resande kamrater, en fest som kantades av musik, skratt och
polistrakasserier.91
På mötet godkändes en svensk prospektavdelning.92 Drivande bakom prospektavdelningen var två medlemmar i Hammerskin Nation, Magnus ”Terror” Olsson,
hemmahörande i Stockholm och Robert Paldanius, boende i Västerås. Båda har
en mångårig bakgrund inom den svenska vit makt-miljön.
Hammerskins Nation grundades i slutet av 1980-talet och är en nazistisk skinnskalle-organisation, med sin huvudsakliga bas i USA, men med avdelningar i flera
europeiska länder. Organisationens uppbyggnad påminner mycket om kriminella
MC-gängs. Innan en grupp får medlemsstatus måste den först vara prospektavdelning och därefter godkännas. Den första januari 2009 godkändes den svenska
avdelningen och fick namnet Swedish Hammerskins.93
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Den svenska avdelningens verksamhet är begränsad. Det är mestadels en kamrat
förening som umgås och reser runt på vit makt-spelningar. Den 29 januari 2010
anordnades en spelning med internationella band och gäster. Spelningen marknadsfördes genom Hammerskin Nations internationella hemsida samt genom ett
flygblad. Marknadsföringen inriktade sig på internationella gäster då flygbladet
var helt på engelska.94
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SWEDISH WHITE SUPREMACY
2010 – A SUMMARY

In 2010, for the first time since the 1940s, a Nazi was elected to a democratic assembly in Sweden. The leader of the Swedes’ Party (Svenskarnas parti) won a seat
on the Grästorp municipal council in the south of the country, thereby making
history. The news of this electoral achievement – based on 101 votes – resounded
through Sweden and beyond, as far afield as the US. Most Swedish white supremacist groups, however, have no interest in general elections.
The white supremacy movement in Sweden can hardly be described as a move
ment as such, rather as a motley array of organizations and groups anchored in
a political environment that draws on both European national socialism and
American white supremacy ideology.
Basic to these racist ideologies is the idea that humankind is divided into different races, each with its own defined character traits and abilities. For ideologically
driven white supremacist parties and organizations, groups and associations, the
central issue is the supremacy of the white race and its collective struggle for survival. They are also characterized by notions of an anti-democratic, anti-Semitic,
anti-liberal (in a wider sense) and pro-violence nature, often including an authoritarian attitude towards organizational and societal change.

EXPO RESEARCH
Expo Research annually presents statistics and facts on the Swedish white supremacy
movement. 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 white supremacy environment.
At present, 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 white supremacy movement as such. For this, systematic collec
tion and analysis of activities and internal processes in the movement is required.
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METHOD AND SOURCES
Expo Research was founded in 2009 for the purpose of collecting information on
the white supremacy movement 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 white supremacy environment, and
also to produce other reports and publications.
The yearly reports are largely based on information put out by the white supremacist groups themselves. Both confidential and public material has been used.
Among the former 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 white supremacy movement 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. Rulings by Swedish courts and preliminary investigations by the
police are further valuable sources. 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 white supremacy environment changing rapidly, but a group, a website or a campaign may surface
only to vanish a few days later. 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 white supremacy organizations are progressing.
From the outside, determining whether a particular individual is a member of
an organization or not can be difficult. The various organizations are surrounded
by people who take part in different actions without being formal members. In
this report we have chosen to name individuals who are active in the “struggle”
activists. In some cases we use the broader term supporter, which encompasses both
individuals who actively support the movement and others who sympathize with
white supremacist ideas, subscribe to publications or take an interest in the movement in some other way.
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SUMMARY
The chapter headed “Swedish white supremacy” describes the number of active white
supremacist groups and organizations, their geographical spread and their level
of activism. In all, 29 white supremacist organizations were active in 2010, which
is a dramatic decline on the 2009 figure of 40. Consequently, it is clear that the
white supremacy movement has not recovered from the stagnation of previous
years, despite the fact that 2010 was election year in Sweden.
The number of activities fell slightly from 1 507 in 2009 to 1 469 in 2010. This
may be compared with the record figure of 1 947 activities in 2008. It would seem,
therefore, that the movement has established a lower level of activity.
The fact that the Swedish Resistance Movement (Svenska motståndsrörelsen,
SMR) is now the organization with the widest geographical spread in terms of
activities represents a break in the trend. In 2010, the organization registered activities in 17 of the country’s 21 counties. The greatest increase in activism was
found in the counties of Jönköping and Värmland, where both the Swedes’ Party
and the Swedish Resistance Movement operated.
The chapter headed “The white supremacy environment on the internet” seeks to describe how the white supremacist groups use cyberspace to market themselves and
disseminate propaganda. The net is also used by mail order firms selling white
supremacist music, racist literature and clothing. In addition, there are digital forums such as Facebook where white supremacy supporters discuss and construct
social networks.
In 2010, there were 121 websites containing white supremacy-related material,
which is an increase on the 2009 figure of 108 and the 2008 figure of 96. The number of organization websites remained unchanged at 34, while bloggers increased
from 26 to 35. During the year, some websites were launched solely for the purpose
of spreading information about a demonstration and a concert in Western Sweden.
Several organizations have channels of their own on YouTube, where film clips
are posted in edited form. Another trend is more flexible use of the internet, for
instance in the form of Facebook groups or websites and forums that the organizations set up themselves in connection with major campaigns.
The only websites to have presented any kind of user statistics in recent years
have been the forums Nordisk.nu, Frihet.nu and Folkstorm. At the end of the year,
these had just over 22 000 users all told.
In 2010, most Swedish organizations were still using servers in the US. A total
of 83 websites were on US servers, but the number of Nordic servers was increasing. Twenty-two of the websites were using servers in Sweden in 2010, eleven
were using Danish servers and a further five were to be found in other countries.
The chapters headed “The three largest active white supremacist groups” and “Other active
white supremacist groups” chart how the organizations developed in 2010, and also
describe their backgrounds, structures, ideological statements and important events.
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The Swedes’ Party is Sweden’s largest Nazi organization. It was founded in 1994
but changed its name to the People’s Front (Folkfronten) in 2008 and adopted its
present name the following year. Its activities have largely centered on general
elections and organization-building. The party won a seat on the Grästorp municipal council, which from an internal viewpoint represented confirmation that
the change of name had been a correct tactic. The name changes had previously
caused members to drop out.
The Swedish Resistance Movement (SMR) is a Nazi organization founded in
1997. Its ideological stance is characterized by anti-Semitic conspiracy theories
and a desire to overthrow democracy. The SMR has undergone certain structural
changes. New leaders have been presented and activities have expanded in purely
geographical terms. A number of prominent figures have chosen to become passive members, however, or to leave the organization altogether.
The Free Nationalists (Fria nationalister) are a network of activists built up
around the Nazi news site Info14.com. Together with Info14, the network has traditionally initiated a number of important events in the white supremacy movement.
In the course of 2010, however, the Free Nationalists collapsed. Much of their activity involved supporting the National Democrats (Nationaldemokraterna) and
the Swedes’ Party in the election campaign. They also focused their work in recent
years on an annual march in Salem outside Stockholm in memory of a 17-year-old
youth who was murdered there in 2000.
The Nordic Association (Nordiska förbundet) is still absent from the activist
scene but pursues extensive web-based efforts, such as maintaining the white
supremacy movement’s largest forum, a digital encyclopedia along the lines of
Wikipedia, and blog portals etc.
Nordic Youth (Nordisk ungdom) was the newcomer of the year, and was responsible for a number of spectacular actions and campaigns in 2010. At the same
time, it has sought to develop efficient organizational machinery. Nordic Youth
describes itself as a “nationalistic youth organization”.
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NOTER
Datum i parentes är det datum då sidan kontrollerades på internet.
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U

nder 2010 minskade
återigen vit maktrörelsens utåtriktade
verksamhet något. Dessutom
somnade flera grupper av
medan ett mindre antal
tillkom. Samtidigt har året
inneburit en period av mer
samarbete efter flera år av
hårda konflikter som i sin
mest extrema form tagit
sig uttryck i pistolhot och
knivskärningar.
I årsrapporten Svensk vit
makt 2010 kartläggs utvecklingen i en miljö som har
rasism och antidemokrati som
sin politiska grund. I rapporten framkommer vilka grupper som varit aktiva under
året, vilka som upphört, var
och i vilken omfattning de
haft aktivitet, den regionala
utbredningen, hur aktiviteten
ser ut på internet och mycket
mer. Förändringar inom
miljön tydliggörs genom att
data jämförs med tidigare år.
Årsrapporten sammanställs
och produceras av Expo
Research – en del av Stiftelsen
Expo.
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