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 Sammanfattning 

Vi har valt att skriva om hur Vit makt-miljön i Västra Götaland rekryterar nya 

unga medlemmar till organisationerna/grupperna och vad det är som lockar dessa 

unga. Vi valde ämnet på grund av att vi båda kommer från delar av Västra 

Götaland som har problem med dessa främlingsfientliga organisationer. Vi är 

intresserade att ta reda på varför ungdomar dras till dessa organisationer i ”vårt” 

område.  Syftet med arbetet är att utröna vad det är som lockar nya personer till 

dessa organisationer som så många vänder ryggen och som är illa omtyckt av den 

stora allmänheten. Vi har undersökt hur dessa organisationer går till väga för att 

locka unga nya medlemmar till dem.  Vi har utgått från en tes om att ungdomarna 

söker en samhörighet och ett skyddsnät och att valet av organisation är av 

sekundärt natur. Vi har använt oss av en intervju med en person som under sin 

tonårsperiod umgicks i dessa kretsar, där han har få ge sin bild av miljön och dess 

lockelser. Dessutom har vi intervjuat en analytiker på Säpo angående vår tes och 

hennes syn på rekryteringen av ungdomar till Vit makt-miljön. Samt intervjuat en 

representant från organisationen Exit.  

I arbetet har vi även gått lite djupare in på vad vit makt är för något, detta 

presenteras i teoridelen. I teoridelen har vi också presenterat två kriminologiska 

teorier som är applicerbara på individer inom vit-makt miljön. Dessa teorier är 

Strain-teorin och Stämplingsteorin.  

Vidare har vi också radat upp en del organisationer och va de olika 

organisationerna inom vit-makt miljön inriktar sig på för verksamhet.  

I diskussionsdelen redovisas svaren på de frågeställningar som har legat till grund 

för de intervjuer som vi har genomfört. Där har bland annat framkommit att man 

inte kan generalisera individer som söker sig till vit-makt miljön. Vi kan också 

genom detta säga att våran tes inte går att applicera på alla individer inom vit-

makt miljön. Däremot så är de utsatta individerna i samhället mer ”sökande” och 

löper lite större risk än andra att just hamna inom organisationer/grupper inom vit-

makt miljön. Till slut kan man också se ett klart samband att innebörden av 

”strain” och ”stämpling” påverkar en individs val av livsstil och att samhällets syn 

på individen påverkar  dennes vägval vad det gäller livsstil och karriär.  
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1 INLEDNING 

 
Att högerextremistiska grupper med fascistiska/nazistiska ståndpunkter växer och blir 

starkare anses ju av de flesta i samhället som ett stort problem. Dessa grupper är öppet 

rasistiska och deras arbete i grupperna bygger i stort på att få ut ”invandrarna” från Sverige 

samt att bevara den ”ariska” rasen.  I deras arbete ligger även ett stort intresse att rekrytera 

unga nya medlemmar för att stärka deras position och säkerhetsställa framtiden och 

överlevnaden för dessa grupper och deras tro. Frågan är då hur man når fram till nya 

ungdomar och går till väga för att rekrytera dessa ungdomar till sina organisationer, 

organisationer som samhället vänder ryggen och anser vara avskyvärda. Och vad är det från 

ungdomarnas sida som lockar dem till dessa grupper. Har det att göra med tro, brist på 

social kontroll, värderingar, utstötthet från samhällets sida eller kan det rent av vara en 

slump att man hamnar i dessa grupperingar och organisationer? 

 

1.1  Bakgrund 

 

Vi valde att skriva om detta ämne på grund av att vi båda kommer från delar av Västra 

Götaland som har problem med att unga söker sig till högerextremistiska organisationer. Vi 

är intresserade av att ta reda på varför ungdomar dras till just dessa organisationer i ”vårt” 

område. Vi vill även ta reda på hur dessa organisationer arbetar för att rekrytera nya 

medlemmar. Så som i övriga Sverige är dessa områden av blandad kulturell bakgrund och 

på ytan ser man inte något uppenbart skäl till att just dessa organisationer växt sig stora och 

fått fäste. 

 

Vi hade ett ”utgångsvärde” när vi började detta arbete och skapade då en egen ”tes” över 

vad vi tror är orsaken till detta problem. Våran tes bygger på våra kunskaper inom 

kriminologi och den allmänna uppfattning vi hade. Våran tes bygger på att vi tror valet av 

organisation/grupp är av sekundär natur. Det viktigaste av valet för ungdomarna är alltså 

inte vad gruppen/organisationen står för utan det viktigaste är snarast känsla av att få vara 

någon i en grupp och att få känna sig viktig, stor, stark och betydelsefull. Man får en 

uppmärksamhet inom dessa kretsar som man inte kan få/ har fått ”ute” i samhället. I det 
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stora samhället kanske man inte ens syns. Man har ingen stabil grund att stå på, dåligt med 

vänner, ingen familj som bryr sig osv.  Man känner plötsligt att man blir uppmärksammad i 

de här grupperna och man får än känsla av tillhörighet som man annars har saknat. Detta är 

mycket viktigare för den utsatta individen än själva gruppens ideologiska tro. Man ”offrar” 

lite för att istället få mycket. Man kanske inte tycker helt som organisationen man är med i 

men tillhörigheten och känslan av att vara någon och betyda något är så stark att man 

kompromissar och ”köper” den tron som gruppen har för att få allt det man innan har 

saknat. I diskussions delen i slutet av vårat arbete så ska vi diskutera om tesen stämmer 

eller ej eller om man till viss del kan säga att tesen kan vara aktuell.  

 

Den personen som representerar personer som ”hoppat av” vit makt-miljön kallar vi B och 

han är uppväxt i utkanten av en medelstor stad i Västra Götaland. Han är uppväxt i en 

kristen familj med båda föräldrarna sammanboende. Föräldrarna tillhör en frikyrka som är 

aktiv i staden. Under B:s uppväxt gick han i en skola där det knappt fanns några 

”invandrare” eller personer med annan etnisk bakgrund. Skolan där B gick fram till 9:an 

ligger i utkanten av staden i ett s.k. ”bättre område”. Förutsättningar under B:s skolgång 

och uppväxt var av svenska mått bra.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad det är som lockar ungdomar till att bli en del 

av en organisation som så många andra vänder ryggen och som är illa omtyckt av den stora 

allmänheten. Vi vill se om våran tes om orsaken till att ungdomar drar sig till dessa 

organisationer stämmer eller om det finns en annan orsak. I diskussionsdelen i slutet av 

arbetet behandlar vi resultatet av om tesen kan stämma eller ej. Vi vill också utröna hur 

dessa organisationer arbetar för att rekrytera nya unga medlemmar och vad som kan göras 

för att hindra dessa organisationer att växa. 



 

 

 3 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Vilka är de stora grupperingarna/organisationerna inom Vit makt-miljön? 

Hur går rekryteringen av unga nya medlemmar till i vit makt-miljön? 

Är valet av organisation av sekundär natur och känslan av tillhörighet i gruppen det 

viktigaste i valet av grupptillhörighet? 

Vad är det som lockar unga till organisationer inom vit makt-miljön? 

När vit makt-organisationer rekryterar nya unga medlemmar, går man tillväga på ungefär 

samma sätt eller skiljer sig nyrekryteringen mellan de olika grupperna? 

Kan man se något mönster där man letar efter unga människor som inte har någon riktig 

social grund att stå på och som söker en fast och trygg tillvaro? 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Vi har begränsat oss till att bearbeta de frågor som finns under rubriken frågeställningar då 

detta område är oändligt och det finns hur mycket som helst att skriva om ungas vägval och 

hur det samhälle vi lever i formar individen. Vi skall försöka att avgränsa oss till att se om 

vår egen tes stämmer och analysera den.  Vår ambition med arbetet var hög men pga. 

tidsbrist har vi inte lyckats få fram det antalet intervjupersoner som vi hoppats på. 

Intervjuerna skall ses som en ”hint” om hur det är och inte som vetenskapligt korrekt 

genomförda intervjuer då vårt urval av intervjupersoner byggt på tillgång mer än på ett 

vetenskapligt förhållningssätt. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

 

Vi har utgått ifrån erkända kriminologiska teorier och jämfört deras förklaring till varför 

unga söker sig till avvikande grupperingar med den information vi fått fram i interjuver 

med personer som befunnit sig/agerar i vit makt miljön. Vi har jämfört intervjupersonernas 

erfarenheter av rekryteringen till dessa organisationer med den uppfattning vi haft sedan 

tidigare. Vi har även inhämta information från Säpo angående ämnet samt genomfört en 

intervju med en analytiker från samma avdelning. En intervju med organisationen Exit har 

också genomförts. 
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2 Teori 

 

Vi har valt att gå närmare in på Strain-teorin och Stämplingsteorin då vi tycker de är 

högintressanta just för vårat arbete. Under dessa teorier kan man inrymma flera av de 

individer som finns inom vit-makt miljön och som söker sig till dessa grupperingar. Man 

kan också inrymma hela grupper och dess beteenden under dessa teorier. Det finns fler 

intressanta teorier men vi har valt att begränsa oss till dessa två då vi tycker de är mest 

anpassningsbara på de ungdomar och individer som vi behandlar i vårat arbete. 

 

2.1 Strain-teorin 

 
Grunderna i Mertonsteori1 bygger på att istället för att se social desorganisation som orsak 

till brottsligt beteende så pekar han istället på själva samhällsstrukturen som problemet. Det 

leder till ett avvikande beteende hos vissa individer som i sin tur kan leda till brottslighet.  

 

Merton hävdar att det är den stora fokuseringen på etablerade livsmål som är orsaken till 

uppkomsten av kriminalitet och andra sociala problem i samhället. Möjligheten att uppnå 

dessa mål och olika förutsättningar kan ligga till grund för valet av liv. Har man rätt 

förutsättningar och bra möjligheter så leder det oftast inte till ”strain” för individen men har 

man istället dåliga förutsättningar och dåliga möjligheter så ökar risken dramatiskt att det 

ska leda till ”strain” och man kan få sociala problem och hamna i kriminalitet.  

 

Merton pratar också om fem alternativ (anpassningsstrategier) för individens anpassning till 

kraven från samhället eller en grupp individer. Dessa fem är ”conformity”, ”innovation”, 

”ritualism”, ”retreatism” och ”rebellion”. 

 

Conformity: Denna gäller de individer där samhällets etablerade mål för ett bra liv 

överrensstämmer med medlen som individen förfogar över. Exempel kan vara en 

framgångsrik yrkeskarriär och/eller ekonomisk välfärd. Genom att genomgå en lämplig 

utbildning och sedan etablera sig i yrkeslivet och skaffa goda inkomster så sker ingen 

                                                
1 Merton (1938/1957) 
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konkurrens mellan medel och mål. Just dessa individer utsätts alltså inte för ”strain” och 

därmed så är risken för att hamna i kriminalitet liten.  

 

Innovation: Här handlar det om individer som har egna mål i livet och som omfattas av de 

etablerade målen i samhället men som saknar medel att uppnå målen. Exempel kan vara 

individer ur lägre samhällsklasser som saknar ekonomi. Med ”innovation” menas att 

individen hittar alternativa sätt att uppnå sina mål. Man kan t.ex. begå stölder och andra 

brott för att uppnå en ”etablerad” ekonomisk status.  

 

Ritualism: Dessa individer använder de etablerade medlen i samhället men förlorar målen 

ur sikte. Normalfallet så utvecklas ingen kriminalitet inom denna grupp däremot kan dessa 

individer vara till förtret för andra människor genom att följa alla regler utan att bry sig om 

konsekvenserna. Ett exempel kan vara en byråkrat i den negativa bemärkelsen.  

 

Retreatism: Detta är den minst vanliga. Här handlar det om människor som anses stå 

utanför samhället Det omfattar varken målen eller medlen som leder till målen. Här finns 

socialt utslagna individer som kan lida av psykiska problem. Dessa personer hittar andra 

mål i samhället så som t.ex. upplevelser genom påverkan av narkotika eller tillhörighet 

inom någon extrem sekt. Medlen som används för att nå målen är inte accepterade av 

samhället, så som brottslighet för att finansiera narkotikabruk. Man kan även tänka sig att 

ungdomsgrupper och liknande ryms här. Där ungdomarna både förkastar målen och medlen 

som samhället satt upp. Det enda som räknas är respekt och den skaffar man sig genom 

våldshandlingar. t.ex. uppgörelser med andra gäng.2 

 

Rebellion: Här finns personer som gör uppror mot det gällande normsystemet både gällande 

mål och gällande medel. Dessa individer accepterar inte ett ”Svensson liv” och det 

etablerade samhället. I motsats till retreatisterna så nöjer de sig inte med att stå utanför 

samhället utan de vill ha en ny social ordning i samhället. Det rör sig helt enkelt om en 

kamp för samhällsförändring och detta kan innebära lagöverträdelser. I extrema fall t.o.m. 

terrorism och annan extrem våldsutövning. Här räknas T.ex. in militanta veganer samt 

andra extrema vänster- och högergrupperingar. 3 

 

                                                
2 Sarnecki, Jerzy (2003); Introduktion till kriminologi. 
3 Sarnecki, Jerzy (2003); Introduktion till kriminologi.  
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2.2 Stämplingsteorin 
 

Det finns en del likheter mellan stämplinsteorin och strain-teorin. Stämplingsteoretikerna 

anser också att orsaken till brottslighet finns att söka hos det etablerade samhället och dess 

krav på individen. Stämplinsteorin bygger på betydelsen av omgivningens reaktioner på en 

avvikande handling.  

 

Tannenbaum4 ansåg att samhällets utpekande av en individ som ”ond” kan leda till att den 

individen till slut accepterar denna syn på sig själv och uppfattar sig själv som ”ond” och 

beter sig just därefter. Individen fortsätter att bryta mot samhällets normer i ännu större 

utsträckning och ”stämplas” som ”ond” och ”brottsling”.  

 

Howard Becker5 utgår från att ett avvikande beteende i sig inte är en egenskap hos vissa 

människor, utan det är istället beroende av andra människors reaktioner på en individs 

beteende. En person som begår en avvikande handling, t.ex. genomför ett brott, kommer 

inte att uppfattas som avvikare (brottsling) så länge ingen upptäcker att hon/han har begått 

en viss handling. Detta kan också vara omvänt. En individ som inte har begått någon 

gärning men där omgivningen tror att han/hon är skyldig uppfattas då som en brottsling. I 

båda dessa fall påverkas omgivningens uppfattning om individen av vilken grupp denne 

tillhör. Utifrån detta kan man påstå att en avvikelse inte är någonting som finns i sig, utan 

det uppstår genom att omgivningen reagerar på ett visst sätt. Avvikare/avvikelser uppstår 

alltså till följd av reaktioner från omgivningen. 

 

Becker anser också att samhället är ojämlikt. De med låg status, vilka bär en negativ 

stämpel, som t.ex. ”kriminella” har begränsade livsmöjligheter. Det är just samhällets 

reaktion på dessa individer som föder brottsligheten. Man ”stämplar” alltså en individ 

negativt. 

 

                                                
4 Tannenbaum (1938) 
5 Becker, Howard (1963) 
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Enligt Becker är stämplingen relaterad till den politiska makten i samhället. De som 

bestämmer och har makten i samhället dikterar villkoren och avgör vilka som stämplas som 

”outsiders”. Det går inte att hävda att det alltid är så inom en viss grupp i samhället utan 

detta kan variera. Det finns alltså ingen ”form” som alltid är anpassningsbar. Principerna 

kan variera i samhället, där det råder konflikter mellan olika grupper.6 

  

2.3 Vit makt  

 

Vit makt-miljön är ingen enhetlig organisation utan bör betraktas som en miljö där 

anhängare knyts samman genom vissa ideologiska övertygelser och av en specifik livsstil. 

Inom miljön finns flera olika sammanslagningar av anhängare, allt från organisationer med 

fast struktur till enskilda personer utan tillhörighet i någon specifik grupp. Miljön 

domineras oftast av yngre personer som är fokuserade på den rasistiska musikindustrin. 

Benämningen ”Vit makt-världen” återspeglar anhängarnas föreställning om ”kampen för 

den vita rasens överlevnad”.7 

 

Vit makt är ett rasistiskt slagord som används för att framhäva att personer med vit hudfärg 

är mer högtstående än andra. Vit makt, eller White Power som är det internationella 

begreppet, handlar om en global kamp för den vita rasens överlevnad. Rörelsen är 

revolutionär, i meningen att det inte finns någon tro på politiska lösningar. I längden anses 

den väpnade kampen oundviklig.8 

 

Vit Makt är egentligen en modifiering av nationalsocialismen. Tron på judarnas 

allomfattande makt är stor, liksom föraktet för kommunismen och liberalismen. Samtidigt 

har mycket nya tankar tillförts, i dag hyllas de gamla nazityska ledarna sida vid sida med 

moderna rockband och martyrer. 9 Vit makt grupperna drivs i huvudsak av föreställningen 

att hela samhället inklusive polis och rättsväsende styrs av judar eller av judiska intressen. 

                                                
6 Sarnecki, Jerzy (2003).  
7 SÄPO Rapport (2000): Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2000. 
8 Demokratins förgörare, rapport från Demokratiutredningen, skrift 28, 1999:10.  
9 Lodenius, Anna-Lena & Wingborg, Mats (1999); Svenskarna först? Handbok mot rasism och 
främlingsfientlighet. Stockholm: Atlas. 
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Inom Vit makt-miljön benämner man detta som ZOG, från det amerikanska begreppet 

”Zionist Occupation Goverment”.10 Idén bygger på att judarna anses ingå i en konspiration 

mot den vita rasen. I stort sett hela samhället innefattas av detta och uppfattas som ”ZOG-

lakejer” och rasförädare, vars mål är att förinta den vita rasen. Enligt aktivisterna är 

immigration, homosexuallitet, liberalism och kommunism medel som ”judarna” använder 

sig av i kampen. Detta gör ZOG till Vit makt anhängarnas största fiende.11 

 

Vit makt-begreppet användes mest av olika amerikanska grupper fram till slutet av 1970-

talet. Då lanserades det av den nya rasistiska musikrörelsen i Storbritannien som samlades 

kring förgrundsgestalten Ian S. Donaldson, sångare i rockbandet Skrewdriver, som avled i 

september 1993 och snabbt blev en slags martyr för unga nationalsocialister. Sedan dess har 

Vit Makt blivit ett samlande begrepp för nationalsocialister och rasideologer i Europa och 

USA. Vit Makt-begreppet har öppnat för nya allianser mellan vita rasister i olika delar av 

världen. I den nya rörelsen är amerikanska sekter som Ku Klux Klan lika välkomma som de 

sydafrikanska apartheidförespråkarna. 

 

 En självklar del av Vit makt-rörelsen är Vit makt-musiken som blivit ett av de viktigaste 

sätten att sprida nationalsocialistisk och rasistisk propaganda. Den har också givit den 

rasistiska musikrörelsen betydande inkomster. Under 1990-talet har Sverige blivit ett 

centrum för distribution av Vit makt-musik till resten av västvärlden. Mängder av skivor 

produceras här och sprids inte minst till länder där lagstiftningen är hårdare, exempelvis 

Tyskland. Detta har tidvis inbringat stora summor av pengar.12  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Vit makt rörelsen erbjuder en livsstilsinriktad 

nationalsocialism där organisationer och partier är underordnade gemenskap och 

grupptillhörighet. Man öppnar möjligheten att vara med i rörelsen enbart genom att 

konsumera kläder, musik och genom att omge sig med de rätta symbolerna och attributen.13  

 

                                                
10Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per (2000); Nazist, rasist eller bara patriot? 
11 SÄPO Rapport (2000); Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2000 
12 Lodenius, A och Wikström, P (2000). 
13 Lööw, Heléne (1990); Hakkorset och Wasakärven: En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950. 
Avhandling från Historiska institutionen i Göteborg, nr 2:1990. 
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Internet har blivit en plats för att sprida vitmakt budskapet och få kontakt med nya 

sympatisörer. Antalet rasistiska hemsidor har ökat lavinartat de senaste åren. Dessa 

tillhandahåller förutom försäljning av varor även propaganda, nyheter, samt möjligheter till 

kontakt med likasinnade inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Sidorna innehåller ofta 

länksamlingar till grupper från stora delar av världen.14  

                                                
14 Bullock, Alan (1986); Hitler - en studie i tyranni.  
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3 Resultat 

 

Intervjumaterialet har kategoriserats utifrån de frågor som är av betydelse gällande 

resultatet. Nedan presenteras resultatet av våra intervjuer samt fakta om de olika aktörerna 

som vi valt ut att fokusera oss på. 

 
 

3.1 Några organisationer inom Vita makt-miljön 

 

3.1.1 Svensk Motstånds rörelse (SMR) 

 

SMR är ett ”nationellt sinnat nätverk” som säger sig arbeta vid sidan av, och som 

komplement till, en traditionell parlamentarisk verksamhet. SMR:s ledning anger att de 

tagit sig an uppgiften att ”skydda den svenska historien, den svenska kulturen och den 

svenska identiteten” genom att ”bekämpa integration och utplåningen av vårt folk genom 

sammansmältning av raser och folkgrupper”. Bakom nätverket står bl.a. en person med ett 

förflutet i Vitt Ariskt Motstånd (VAM). SMR:s anhängare är hierarkiskt indelade i 

chefsposter, medlemmar, anslutna och sympatisörer.15 

På SMR:s hemsida kan man finna rekryteringsinformation och kriterier som skall uppfyllas 

för att man skall få bli medlem. Här följer ”Allmän rekryteringspolicy” från 

www.patriot.nu ; 

”Vår grundtes är att Svenska motståndsrörelsen skall satsa på kvalitet framför kvantitet. 

Ett stort problem som den s.k. nationella rörelsen idag har är att vissa individer lockas av 

den bestialiska nidbeskrivning som massmedia ger av oss. Detta gör i sin tur att många 

dekadenta galningar som egentligen inte delar våra värderingar tror att de hör hemma hos 

oss. Sådana personer har inget i vår kamp att göra. Då Motståndsrörelsen och NU har en 

lång prövotid och hårda disciplinregler/krav så slipper vi i regel dessbättre dessa 

ovälkomna personligheter.”16 

SMR kräver av en ansluten/medlem: att man skall vara lojal gentemot organisationen, 

ledningen och av dem utsedda överordnade.  Att han/hon minst 2ggr/veckan utövar någon 

                                                
15 SÄPO Rapport (2000); Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2000. 
16 www.patriot.nu  
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form av fysisk träning. Dubbelanslutning är förbjudet, är man engagerad hos SMR så skall 

man vara det helhjärtat.  Alla anslutna och medlemmar skall bruka ett vårdat språk, iklä sig 

vårdad klädsel och upprätthålla ett allmänt vårdat utseende. Alla skall delta i den 

kampsportsträning som arrangeras av organisationen på olika orter i landet. Tystnadsplikt 

råder gällande organisationens göranden och låtanden.17
  

 

3.1.2 Nationalsocialistisk front (NSF) 

 

Bildades år 1994 av en lokal nazistgrupp i Karlskrona. Successivt har medlem- och 

anhängare antalet ökat. I april 1999 utropades NSF till ett ”politiskt parti” med mål att ta 

sig in i riksdagen och ”med demokratins medel avskaffa demokratin”. Av 

handlingsprogrammet framgår att NSF:s politiska grundstenar bl.a. är största möjliga 

självförsörjning, repatriering av alla utomeuropeiska invandrare, upprättande av en statlig 

raskontroll för att ”säkra den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet” och en statlig 

kontroll av svensk media. I den nationalsocialistiska ideologin är rasbiologi och 

antisemitism två bärande element, vilket tydligt framkommer i organisationens program 

och genom de brott som flera av medlemmarna gjort sig skyldig till. NSF styrs av ett så 

kallat riksråd, vilket besår av ett antal personer i den innersta NSF-kretsen.18  

 

3.1.3 Blood & Honour Scandinavia (B&H) 

 

B&H ägnar sig åt produktion och försäljning av musik och videoinspelningar från 

konserter. Blood and Honour Scandinavia ingår i ett nationellt nätverk av vit makt-musik 

producenter/ distributörer, som även engagerar sig i olika musikband och 

konsertverksamhet.19 Verksamheten är främst inriktad på distribution och försäljning av vit 

makt-musik och annan propaganda.  

 

 

                                                
17 www.patriot.nu 
18 Säkerhetspolisen (2001); Brott mot rikets inre säkerhet 2001. 
19 Säkerhetspolisen (2001). Internet; www.sakerhetspolisen.se/Publikationer 
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3.1.4 Nordland 

 

Nordland är en utav de ledande nynazistiska rörelserna i Sverige. Deras organisation 

startade i samband med den första anti- kommunistiska rockfesten i Sverige. De är aktiva 

inom flera olika områden, bl.a. en egen tidning och ett eget skivbolag. En annan stor 

informations källa är deras hemsida på nätet. "Vår ras är vår religion" är ett 

ställningstagande Nordland lägger stor vikt vid. Organisationen ser sin ras, sin kultur och 

sina traditioner som en perfekt harmoni mellan naturen och den mänskliga handen. 

Medlemmarnas mål med organisationen är att stärka den vita rasen främst inom Sveriges 

gränser. Samtidigt är det helt självklart att man kan stödja färjade artister i andra länder; 

villkoret är alltså att dom inte kommer hit till Sverige. I jämförelse med Hitler som "hatade" 

alla raser utom den ariska så kan denna organisation tyckas se lite mellan fingrarna när det 

ligger i linje med deras intresse. Dess nazism sträcker sig inte utom Sveriges gränser. 

Lojalitet och självuppoffringar har hög prioritet bland gruppens medlemmar: "en för alla, 

alla för en". Nordland är en av många ny nazistiska organisationer som förnekar 

judeutrotningen. Nordlands budskap riktar sig främst mot ungdomar och barn. Nordland är 

utgivare av tidningen Nordland och har även ett eget skivbolag där bara rasistisk musik 

produceras. Det är främst genom dessa två metoder organisationen värvar folk.20  

 

3.1.5 Sverige Demokraterna 

 

Sverige Demokraterna är ett politiskt parti med främlingsfientliga inslag i sitt partiprogram. 

Man kräver bl.a. ett invandrarstopp omedelbart. Partiet förnekar all koppling till 

nynazismen och kallar sig snarare för nationalister. Partiet är inte en rörelse som klassas 

som Vit makt-relaterad men eftersom partiet har gemensamma åsikter med flera av 

aktörerna inom denna miljö tar vi med en kort presentation om dom. Partiets medlemsantal 

har varierat under åren, sedan starten 1988 har man ställt upp i val på olika platser i 

Sverige. I valet 1994, då partiet fanns på 50 orter, fick man nästan 13 000 röster och fem 

kommunala mandat. Sedan 1994 har aktiviteten inom partiet mattats av och partiet är idag 

                                                
20 www.utb.falun.se/hbo/projekt 
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mindre men har ett stabilt antal anhängare. Partiets demonstrationer lockar ofta anhängare 

från Vit makt-miljön och partiet står för logistiken av demonstranter till sina evenemang.21  

 

3.2 Två olika aktörerna i Vit makt-miljön: 

 

3.2.1 Säkerhetspolisen 

 

SÄPO: s grundläggande uppgift är att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. För 

att fullgöra denna uppgift arbetar SÄPO med att inhämta underrättelser om förhållanden 

som kan vara av betydelse för rikets yttre och inre säkerhet samt för bekämpning av 

internationell terrorism. Vid författningsskyddsroteln är arbetet inriktat mot att bekämpa 

verksamhet som syftar till att med våld, hot eller otillbörligt tvång ändra Sveriges 

statsskick, förmå beslutande politiska organ eller myndigheter att fatta beslut i en viss 

riktning eller hindra medborgare från att utöva sina grundlagsskyddade medborgerliga fri- 

och rättigheter. Författningsskyddsrotelns verksamhet syftar härmed till att förebygga och 

avslöja brott mot rikets inre säkerhet. 22 

 

3.2.2 Exit 

 
Exit är ett projekt där den som är aktiv i olika destruktiva gäng kan få hjälp att lämna dessa, 

självklart anonymt och på individens villkor. Flera av de som jobbar i projektet har själva 

varit aktiva i olika nationalistiska eller nazistiska grupper och hjälper nu andra utifrån sina 

egna erfarenheter.23 

 

Exit arbetar med att hjälpa kommuner och andra att starta egna lokala verksamheter, hjälpa 

ungdomar som vill ut ur nazistiska och rasistiska miljöer, förebygga nyrekrytering till dessa 

grupper, utbilda och handleda yrkesgrupper, myndigheter och organisationer som arbetar 

med dessa ungdomar samt att handleda och informera anhöriga.  

Varför finns Exit och varför ska man ta kontakt med dom? Det är en fråga många ställer sig 

och på Exits hemsida kan man läsa: ”Du har bara ett liv och det är ditt. Så varför riskera 

                                                
21 Lodenius, A och Wikström, P (2000); Nazist, rasist eller bara patriot? 
22 Säkerhetspolisen (2002); Brott mot rikets inre säkerhet 2002 
23 www.fryshuset.se/exit  
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fängelse, trassel med socialtjänsten, SÄPO registrering, skadestånd och annat som kan 

förfölja dig resten av livet. Dessutom är risken stor att du går vidare till annan grövre 

kriminalitet när du blir äldre. Men även du som redan trasslat till det för dig är 

välkommen. Det är aldrig för sent eller kört. Det går alltid att komma igen.” 24 

När man tar kontakt med Exit får man ett personligt möte så snart som möjligt, man får en 

kontaktperson som man, inledningsvis, kan nå 24 timmar per dygn. Man kan även få hjälp 

vid kontakter med olika myndigheter. Dessutom hjälper Exit till att återskapa sociala 

relationer och forma en ny tillvaro. 

 

3.3 Intervju med representant från organisationen Exit 

 

Vad är eran erfarenhet av hur rekryteringen av nya medlemmar till vit makt-miljön 

sker? 

 

Rekryteringen går till på många olika sätt bl.a. med hjälp av flygbladsutdelningar, 

tidningsförsäljningar och Internet. Man söker även upp ungdomar på skolor och propagerar 

och delar ut flygblad, gärna på skolor där det har varit konflikter mellan Svenskar och 

invandrar ungdomar. Man bjuder också in ungdomar till fester där man inte har några 

”skrupler” att bjuda 14-15 åringar på alkohol, och olika aktiviteter så som skogsmarscher 

paintboll tältning m.m., ungefär som ett scoutläger men med politisk indoktunering ibland i 

samband med "skolbesöket".  Det kan även ske genom kompisar eller i lite ovanligare fall 

genom familjen oftast då en äldre bror eller ännu ovanligare fall en syster lockar ett yngre 

syskon med i rörelsen. Även vitmaktmusiken är ett viktigt redskap för att sprida 

propaganda och locka till sig ungdomar, och är dessutom en bra inkomstkälla. 

Är valet av organisation/grupp av sekundär natur och känslan av tillhörighet i 

gruppen, det viktigaste i valet av grupptillhörighet? Hur ser Exit på den här frågan? 

 

Det är olika från person till person, det finns en minoritet i rörelsen som sökt sig dit enbart 

för att dem inte har några vänner och då spelar organisationen inte så stor roll. Men 

organisationerna ser lite annorlunda ut jämfört med varandra och har lite olika inriktning. 

                                                
24 www.fryshuset.se/exit  
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Som medlem i SMR/NU t.ex. så måste man ha en politisk medvetenhet och vara "rumsren", 

det vill säga klä sig normalt och se proper ut och vara något så när vältalig. Tar man blod 

och ära (B&H) som jämförelse så är det viktigare att du kan ”dricka öl och slåss”, så är man 

mer ideologisk inriktad och tror på nazismen så väljer man hellre SMR/NU före B&H. Så 

man kan säga att valet av organisation för det mesta inte är av sekundär natur. 

 

Vad är det som lockar unga till organisationer inom vit makt-miljön? 

 

NS rörelsen har faktiskt en hel del för ungdomar att locka med, såsom beskydd från det 

kriminella invandrargänget på skolan om sådant finns, gemenskap, fester, demonstrationer 

osv. Vissa tycker även att det är en kick att hamna i slagsmål eller stå och "munhuggas" 

med antirasister vid demonstrationer med polisen i mitten. Konserter  är även det en 

lockelse, känslan att stå ett par hundra stycken och lyssna på en vitmakt konsert är 

berusande och väldigt medryckande ungefär som ett religiöst väckelsemöte. 

 

Kan ni se något mönster/resultat av att vit makt- miljön riktar in sin rekrytering mot 

mer utsatta individer, så som personer med trassliga hemförhållanden eller 

problematisk uppväxt? 

 

Nej, Om man tittar på T.ex. 80-talet nazirörelse så bestod den mestadels av fulla 

skinnskallar men idag ser det helt annorlunda ut medlemmarna kommer från olika sociala 

och ekonomiska miljöer. 

 

När vit makt-miljön rekryterar nya unga medlemmar, går man tillväga på ungefär 

samma sätt eller skiljer sig nyrekryteringen mellan de olika grupperna? (T.ex. SMR, 

NSF o.s.v. ) 

 

Generellt sett är metoderna ganska lika men SMR/NU och NSF är dom som står för 

Helgaktiviteterna (se 3.2.1) medans B&H mer kör på alkohol och fester något som även 

NSF gör men inte i lika stor utsträckning. 
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3.4 Intervju med avhoppare B 

 

Hur går rekrytering till inom dessa grupper/organisationer? 

 

B berättar att oftast så skedde nyrekryteringen per automatik. B berättar att många yngre 

killar drog sig självmant till de här grupperna på precis samma sätt som han själv hade 

gjort. De sökte spänning, såg upp till ”skinheads”, ville vara en tuffing osv. detta gjorde att 

många kom självmant till grupperna/organisationerna vilket gjorde att den största 

nyrekryteringen skedde av sig självt. B berättar även att det fanns en kille som var ansvarig 

för nyrekrytering i det gänget han umgicks med. Denna person drog sig ofta ut till olika 

högstadieskolor och pratade med ungdomar där. B berättar att den här killen kom oftast 

tillbaka med nya unga killar varje vecka. Inriktningen skedde helt klart på unga killar som 

gick på högstadiet och som intresserade sig för ”skinheads” kulturen eller i alla fall var 

mottagliga för budskapet. 

 

Vad för organisation/grupp var du aktiv inom och på vilket sätt var du aktiv? 

 

B berättar att han inte var aktivmedlem i någon speciell organisation utan han ”hängde med 

polarna” som var av samma åsikt som B, vissa av dom var Nordland-medlemmar men det 

var inget krav att man var medlem. Men B var med på diverse aktiviteter så som att sätt upp 

flygblad och klisterlappar runt om på stan. Dessa flygblad och klisterlappar innehöll 

”slagord” med vit makt anknytning. B gick runt klädd i ”bomberjacka” med Nordland-

emblem på, rakat huvud och kängor som de övriga av hans vänner som delade han åsikter. 

B var även med på ett antal anordnade konserter med olika vit maktband runt om i Sverige, 

då var det oftast Nordland eller NFS som anordnade dessa. Vissa av Sverigedemokraternas 

demonstrationer medverkade B i, dessa var över hela mellan- och södra Sverige. Under 

dessa tillställningar var det Sverige Demokraterna som ordnade logistik frågan, därav att B 

var med på demonstrationer i ett geografiskt stort område.  
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Hur kom du i kontakt med denna rörelse? Hur blev du rekryterad till 

organisationen? 

 

Under tiden på högstadiet fick han upp ögonen för ”skinnskallar”. Detta genom skriverier i 

tidningar och inslag på tv:n. B berättar att han tyckte de såg tuffa ut och några man kunde 

se upp till. Ju mer det var i media om vit makt-miljön desto mer intressant och ”tufft” 

tyckte B det var. B hade själv invandrarfientliga åsikter, vilka han var ensam om till en 

början på den skolan han gick på. B säger med att han tyckte hans liv var tråkigt och 

innehållsfattigt så han sökte spänning. Vid 14-15 års ålder började han åka in till stan för att 

etablera kontakt med de ”skinnskallar” som ”hängde” där. Dessa var i 15-20 års åldern. 

Han kom snabbt in i deras grupp och på det viset fick han sedan erbjudanden om att följa 

med på olika fester, konserter, demonstrationer mm. B säger också att han kände en person 

inom den gruppen sedan tidigare som gick i god för B och sa att han var en bra och pålitlig 

kille. På så sätt var det med lätt för B att komma in i miljön.  

 

 Hur gammal var du när du började ”hänga” i dessa kretsar?  

 

14-15 år, B var aktiv inom vit makt-miljön från 1994-2000. Det var under 7:an- 8:an som B 

aktivt började intressera sig för vit makt-miljön. 

 

Vad lockade dig att just välja en särskild organisation? 

 

B berättar att valet av organisation/gäng kom sig naturlig då hans vänner var aktiva 

Nordlandare. Det var inget aktivt val utan det snarare ”bara blev så” Det fanns rivalitet 

mellan denna grupp och en grupp som kallar sig Combat 18, enligt B så sa ”ledarna” att 

man inte kunde lita på dom och att dom var ”skit”, vilket B och hans vänner tog som en bra 

anledning att inte gilla den gruppen. B berättar vidare att man kunde lita på kompisarna 

inom den egna gruppen till 100 procent. De ställde alltid upp när man behövde dem säger 

han. B berättar att det var mycket bråk, minst ett slagsmål mellan ”skinnskallar” och 

invandrare varje helg, samt en del lätt kriminalitet så som inbrott och olika sorters stölder. 

B säger att det oftast var ”lättare” kriminalitet men att de kunde prova på grövre 

kriminalitet för att det var häftigt och för att söka lite spänning. Som exempel nämner B 

bilstölder.  I början av perioden som B var aktiv inom dessa kretsar var det ingen som höll 
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på med droger, det var inte förenligt med ideologin, man såg det snarare som nåt fult och 

dumt. Men med tiden så blev det allt vanligare och B berättar att han vet gamla vänner som 

förut varit emot droger som nu är långt ner i drogmissbruk. 

 

Vad gjorde att du hoppade av? 

 

B berättar att han slutade umgås med folket i Vit makt-miljön 1999. En av anledningarna 

var att han var rädd för att bli nerslagen då han gick på stan. Varje gång han var ute fanns 

det risk att han skulle bli överfallen och slagen av invandrargäng. Han säger att han hade 

gjort sig ett namn i staden och det var många som hatade honom. Han var helt enkelt rädd 

för vedergällningar från olika grupperingar. I samband med avhoppet så flyttade B från stan 

och fick en praktikplats i en annan stad. Han ville få en nystart och tyckte det var lämpligt 

att få den i en annan stad där han kunde vara helt anonym. Enligt B var det svårt i början då 

han ”drogs” till personer inom Vit makt-miljön men efter att han återvänt till sin 

ursprungsstad 2000 kändes det bra och han är idag inte orolig för hans eller hans anhörigas 

säkerhet.  
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3.5 Intervju med analytiker på SÄPO 
 

Vad är eran erfarenhet av hur rekryteringen av nya medlemmar till vit makt-miljön 

sker? 

 

Säkerhetspolisens uppfattning är att Internet spelar en stor roll för rekryteringen till vit 

makt-miljön. Via nätet kan sympatisörer lätt hålla sig à jour med aktuella händelser utan att 

vara knuten till en viss ort eller behöva lösa formellt medlemskap i en viss organisation. 

Dessutom kan anhängarna själva enkelt lägga upp egna webbsidor. För dem som trots allt 

söker den gemenskap som ett medlemskap och gemensamma aktiviteter innebär, är 

tillgängligheten troligen avgörande.  

 

Är valet av organisation/grupp av sekundär natur och känslan av tillhörighet i 

gruppen, det viktigaste i valet av grupptillhörighet? Hur ser SÄPO på den här 

frågan? När vit makt-miljön rekryterar nya unga medlemmar, går man tillväga på 

ungefär samma sätt eller skiljer sig nyrekryteringen mellan de olika grupperna? 

(T.ex. SMR, NSF o.s.v. ) 

 

Med några undantag finns det vanligen en enda vit makt-organisation på orten, varför valet 

av organisation inte sker särskilt aktivt. I Västra Götaland är exempelvis SMR den främsta 

organisationen. I viss mån spelar givetvis organisationens inriktning och verksamhet också 

roll. Till exempel tycks B&H locka till sig dem som vill använda sig av mer handgripliga 

metoder, medan NSF alltmer fokuserar på den partipolitiska verksamheten. Därmed finns 

det troligen ingen medveten skillnad i organisationernas rekryteringsstrategier. Att 

exempelvis NSF tycks rikta in sig på skolungdomar i större utsträckning än B&H beror 

således mer på NSF:s partipolitiska profil och satsningen på en omfattande 

propagandaspridning i form av flygblad, affischering och torgmöten.  

 

Det finns också en slags allmänt vedertagen sanning om att vit makt-musiken är ett 

effektivt rekryteringsinstrument. Mig veterligen har någon undersökning kring detta inte 

gjorts på senare tid. Samtidigt kanske detta spelar mindre roll, då vit makt-anhängarna 

själva tycks anta att det finns ett samband. Till exempel har tyska vit makt-anhängare under 

året drivit ”projekt Schulhof” där olika typer av vit makt-musik samlats på en CD och i stor 
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mängd distribuerats gratis bland skolungdomar i syfte att öka intresset för vit makt-

ideologin. Något liknande projekt har inte uppmärksammats i Sverige, men antalet vit 

makt-konserter har ökat avsevärt på senare tid. Om dessa arrangeras i syfte att locka 

ytterligare personer till miljön eller om det snarare är gemenskapsskapande aktiviteter är 

dock oklart.  

 

Vad är det som lockar unga till organisationer inom vit makt- miljön? 

 

Vit makt-miljöns lockelse på ungdomarna är med största sannolikhet väldigt individuell. 

Medan några redan från början är intresserade av ideologin och själva söker upp 

organisationer och företrädare, finns det säkerligen andra som främst lockas av 

gemenskapen, aktiviteterna och kamraterna. För dem spelar kanske ideologin inledningsvis 

en mindre roll, men vi människor vill ju gärna legitimera våra val i efterhand varför den 

ideologiska övertygelsen kan tillkomma i efterhand. Även frågan om organisationerna 

medvetet riktar in sig på utsatta individer är svår att besvara. Det är t.ex. tänkbart att utsatta 

individer är ”sökare” i större utsträckning och därmed mer benägna att anamma den 

gemenskap och tillhörighet som olika grupperingar, föreningar och organisationer erbjuder.  

 

Kan ni se något mönster/resultat av att vit makt- miljön riktar in sin rekrytering mot 

mer utsatta individer, så som personer med trassliga hemförhållanden eller 

problematisk uppväxt? Finns det även en mer specifik rekrytering där man söker 

personer med vissa kvalifikationer som t.ex. kunskap om vapen, militärbakgrund 

etc.? 

 

Vad gäller eventuella önskemål om medlemmarnas egenskaper ställer organisationerna 

troligen inte några större krav, även om det i SMR finns olika medlemsnivåer där olika 

regler och kriterier ställs. Medlemsavgifterna behövs och medlemsnumerären är symboliskt 

viktig. Självklart är det önskvärt att medlemmarna är hängivna och lojala. Med undantag 

för konsertverksamheten är uppslutningen vid de mer politiskt inriktade aktiviteterna 

generellt sett dålig. Ett undantag är de större demonstrationerna, t.ex. på nationaldagen i 

Stockholm och den årliga manifestationen i Salem, som ju i sig kan fungera som ett 

rekryteringsinstrument då det alltid är lockande att vara en del av ett större sammanhang. 

Dessutom är organisationerna medvetna om att ett medlemskap innebär en viss 
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stigmatisering, vilket bl.a. uttrycks genom att medlemmarna måste vara ”offervilliga”. 

Övriga egenskaper så som datakunskaper och vapenfärdigheter är sannolikt bara en bonus 

och att vit makt-anhängare gärna vill göra militärtjänst beror sannolikt mer på eget intresse 

än på organisationens uppmaningar.  

 

3.6 Resultatsammanfattning 

 

Man kan kategorisera de ledande organisationerna/grupperingarna inom vit-makt miljön i 

tre olika kategorier. De med inriktad verksamhet mot konserter och vit-makt musik, de med 

inriktning mot en väpnad kamp och de med en mer partipolitisk inriktning. Alla dessa tre 

kategorier av organisationer/grupperingar har behandlats i början av resultatdelen.  

 

Helt klart vad gäller nyrekryteringen till grupperingar/organisationer inom vit makt-miljön 

är att Internet spelar stor roll. Detta pga. att det är en stor informationskälla och det innebär 

att tillgängligheten blir stor. Man har ju också då en stor möjlighet att vara anonym men 

ändå kunna sympatisera utan att behöva gå ut med sitt namn, bli medlem etc. Internet 

innebär ju också att individerna inte behöver vara knutna till en viss ort där en 

gruppering/organisation är rotad för att kunna sympatisera med dem, utan man har ju 

tillgänglighet överallt via Internet. Internet spelar också en stor roll för aktörerna själva. Det 

kan lägga upp egna webbsidor, sprida propaganda, sprida vit-makt musik osv. via Internet, 

allt för att öka intresset för vit-makt miljön och därmed rekrytera nya medlemmar. 

Propaganda sprids även på ett mer ”gammalmodigt” sätt genom att flygblad delas ut och 

klisterlappar sätts upp på stan. Rekrytering sker också genom att representanter för olika 

grupper/organisationer inom vit-makt miljön drar sig till skolorna för att där ”fiska” nya 

medlemmar. Det finns även individer som drar sig till dessa organisationer självmant och 

en viss ”självrekrytering” sker då. 

 

Man kan inte generellt säga att valet av organisation/grupp är av sekundär natur. Oftast 

finns det inte mer än en organisation på orten och där av faller sig valet naturligt, i detta fall 

sker inte valet aktivt från individens sida. På dessa orter spelar individens umgänge roll då 

det sker en rekrytering inom bekantskapskretsen. De individer som har flera 
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organisationer/grupper på sin ort väljer ofta en den som stämmer mest in på individens bild 

av vad den vill få ut av gruppen. Tex. så är SMR mer inriktad på den partipolitiska delen av 

nazismen medan B&H drar till sig individer som är mer för ”handgripliga” metoder och 

fester.     

 

Det är mycket individuellt varför unga söker sig till Vit makt-miljön. Det är viktigt att på 

peka att man inte kan generaliserar, vissa är redan från början intresserade av den 

ideologiska sidan medan andra inledningsvis är mer intresserade av de aktiviteter som 

anordnas. Vit makt-miljön erbjuder ungdomar en miljö med mycket fester, konserter, 

demonstrationer och en gemenskap som är 100 procentig. De individer som från börja 

lockades av de aktiviteter som anordnades kan efter en tid i miljön intressera sig mer för 

ideologin för att rättfärdiga de som försiggår inom gruppen. I dessa kretsar försegår mycket 

våld och ”spektakulära” händelser som av många unga anses som häftigt. Vit makt-miljön 

erbjuder då dessa unga en spänning i en annars kanske tråkig vardag.   

 

Vad det gäller de olika grupperna och deras rekrytering kan man säga att det till viss del 

skiljer sig åt. Tex. så riktar NSF in sig mer på skolungdomar i större utsträckning än de 

andra organisationerna. Detta beror således på NSF:s partipolitiska profil och deras satsning 

på en omfattande propagandaspridning i form av flygblad, affischer etc. B&H som är mer 

inriktad på konsertverksamhet har mer medlemmar som är intresserade av fest och 

liknande. Rekryteringsmässigt visar detta sig genom att de inte rekryterar lika mycket 

genom besök på skolor utan mer via flygblad och vit makt-musik. B&H drar till sig nya 

medlemmar som är mer intresserad av ”handgripliga” metoder. Generellt så är alla 

organisationer/grupperingar inom vit-makt miljön intresserade av nya medlemmar och 

deras rekrytering har likheter men som nämnts så skiljer det sig också till en viss del. Man 

kan säga att inriktningen på organisationen/gruppen styr lite rekryteringsproceduren. 

Grupper som tex. mest inriktar sig på konserter drar mest till sig nya medlemmar som vill 

festa och lyssna på musik och ha den formen av gemenskap och samhörighet. 

Organisationer som har en mer partipolitisk inriktning rekryterar mer skolungdomar som 

har ett intresse för deras propaganda. Och de grupper som tror på en väpnad kamp drar till 

sig individer som söker spänning och slagsmål före politiska budskap. Inom den 
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sistnämnda kategorin finns det ett stort intresse för vapen, sprängämne, taktik och saker 

som har med militärtjänst att göra. 

 

Rent allmänt kan man säga att organisationerna inom vit-makt miljön rekryterar alla som är 

intresserade. Det finns någon form av organisation/grupp för alla. Man kan inte påstå att 

man gör en inriktad rekrytering på personer som är mer socialt utsatta etc. utan alla 

medlemmars medlemsavgifter är lika välkomna och behövda. Medlemsnumerären inom 

gruppen är också symboliskt viktig. Men det är även viktigt att medlemmarna är lojala och 

hängivna till gruppen. På 1980-talet såg det annorlunda ut då vit-makt rörelsen bestod mest 

av fulla ”skinnskallar” men nu mer så finns det medlemmar i organisationerna/grupperna 

från alla samhällsklasser och social miljöer. Alltså kan man inte påstå att man rekryterar 

mer mot socialt utsatta individer däremot är just dessa individer mer ”sökande” och kan då 

lättare hamna just i denna formen av grupperingar.  

 

 

 



 

 

 25 

4 Diskussion 
 

Inom själva Vit makt-miljön så ser man samhällsstrukturen som ett stort problem. Utgår 

man ifrån Strain-teorin och den delen som kallas ”rebellion” kan man där se att många 

individer i Vit makt-miljön passar in i beskrivningen. Personer som inte accepterar 

normsystemet i samhället och som vill ha en ny social ordning. I linje med den information 

vi har fått fram i våra intervjuer kan man se att både målet och medlen som används av de 

Vit makt-relaterad organisationerna/grupperna, syftar till att kämpa mot staten och krossa 

det befintliga statsskicket. Staten styrs enligt deras uppfattning av ”ZOG-anhängare” och 

dessa måste krossas till varje pris. 

 

Då det finns samband mellan Stämplingsteorin och strain-teorin så är även 

Stämplingsteorin applicerbar på individer i Vit makt-miljön. Likheten ligger i att Strain-

teorin visar på individer som inte vill acceptera samhällsordningen och i Stämplingsteorin 

finner man att orsaken till avvikande beteende och brottslighet finns att söka i det 

etablerade samhället och dess krav på individen.  Stämplingsteorin bygger på omgivningens 

reaktioner på en avvikande handling detta innebär då att dessa reaktioner blir betydande för 

individens framtida handlingar och levnadssätt. Blir tex. en ungdom inom vit-makt miljön 

stämplad som ”ond”, ”rasist”, ”nazist” m.m. så kan det till slut leda till att han/hon 

accepterar denna syn på sig själv och därmed uppfattar sig själv som ”ond” etc. och beter 

sig därefter. Detta leder då till värre våldsverkningar från dessa individer. Individen 

fortsätter att bryta mot samhällets normer och inte sällan i ännu kraftigare och större 

utsträckning. Detta i sin tur leder till att personen får en ännu tydligare och hårdare stämpel 

på sig av samhället som ”ond” och ”brottsling”.  

Vidare kan stämplingsteorin få stor betydelse för individer inom vit-makt miljön då det 

gäller de handlingar som utförs eller de handlingar som ”samhället” tror eller påstår att en 

individ har begått. Som exempel kan nämnas att en individ inom denna miljö som 

genomför ett brott men inte blir upptäckt av någon undgår att bli stämplad som ond eller 

brottsling. Detta kan dock också få en helt omvänd och väldigt negativ effekt för ungdomar 

och individer inom dessa kretsar. Detta på så sätt att handlingar som har begåtts av andra, 

men där samhället tror att detta är ett verk av personer inom vit-makt miljön, får till följd att 

dessa individer beskylls för gärningar det inte har begått och stämplas då som ”brottslingar” 
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m.m. Detta kan få förödande konsekvenser för dessa individers framtid. Dessa personer 

hamnar lätt i en ond cirkel och tänker att om de redan är stämplade som ”brottslingar”, 

”onda” m.m. så kan det ju lika väl fortsätta då samhället redan har satt sin stämpel på dem. 

Det för ju också med sig konsekvenser på de, oftast nya ungdomar, som blir stämplade för 

något de inte har gjort. Är man inte ”socialt avvikande” vid det stadiet man blir stämplad av 

samhället som avvikande så finns det ju en risk att just den stämplingen kan vara en form 

av ”inkörsport” till en socialt avvikande och brottslig framtid inom vit-makt miljön. 

 

Den effekt som stämplingen har är i vissa fall en effekt som individer inom Vit makt-miljön 

vill uppnå. Vissa av individerna inom Vit makt-miljön söker sig dit av den anledningen att 

man vill hitta en samhörighet och en ”fasad” att gömma sig bakom. Då samhället tror att de 

har gjort sig skyldig till brottsliga gärningar kan de spela ”tuffa” och känna att folk är rädda 

för dem, trotts att de inte har genomför någon brottslig handling eller brukat våld. Bland de 

yngre anhängarna inom miljön är det en viktig faktor att känna sig som ”en i gänget” och 

känna en trygghet i sin roll som t.ex. ”skinhead”. Denna roll bygger mycket på just den 

stämpling rörelsen fått i samhället. Det man vill uppnå är respekt och det uppnås genom att 

man har en hård attityd i kombination med den bild samhället har av miljön. 

   

En individ som till varje pris är villig att bekämpa ”ZOG” genom en väpnad kamp och som 

dessutom redan har en stämpel på sig av samhället som kriminell, utgör en fara för det 

demokratiska samhället. Individen utgör även en fara för sig själv då denna ”livsstil” i 

längden är självdestruktiv om individen fortsätter i en våld/brotts spiral.  

 

4.1 Slutsatser  

 

När det gäller våran tes om att ”valet av grupp/organisation är av sekundär natur” så har vi 

konstaterat att den inte stämmer utifrån de undersökningarna vi har gjort samt de intervjuer 

vi har genomfört. Trots att vårat resultat har visats vara annorlunda än förväntat så har vi 

fått fram mycket intressant information om rekryteringen av unga till vit-makt miljön. Vi 

har funnit i våra intervjuer att man inte kan generalisera unga individer som söker sig till 

denna miljö. Men det finns individer i denna miljö liksom i övriga samhället som stämmer 
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överens med våran tes. Vi har konstaterat att det är förhållandevis fåtal individer där man 

kan påvisa att valet av organisation/grupp är av sekundär natur. Pga. av att det oftast bara 

finns en organisation/grupp inom vit-makt miljön på orten där man bor så blir det inget 

aktivt val av grupp/organisation från individens sida. Utan istället sker ofta rekryteringen 

genom att man har sociala kontakter inom gruppen/organisation och blir därigenom värvad 

av kompisar. Ofta kan också nyrekryteringen ske genom att representanter från de olika 

organisationerna/ grupperna åker ut på de högstadieskolor som finns på orten och där 

försöker värva nya medlemmar. Speciellt kan man se just detta på skolor där det redan finns 

klyftor mellan ”invandrare” och ”svenskar”.  Det är allmänt vedertaget både i samhället och 

inom Vit makt-miljön att vit makt-musiken är ett rekryteringsinstrument, men enligt vad vi 

fått fram finns det inget samband som tyder på detta. Inga undersökningar har heller gjorts 

på ämnet som styrker detta antagande.25 Men samtidigt är det nog av mindre betydelse då 

anhängare inom Vit makt-miljön tyckt anta att musiken är en bra rekryteringsform. Så 

länge denna tro finns kommer antagligen distrubutionen av Vit makt-musik i rekryterings 

syfte att fortsätta. 

 

En annan form av rekrytering och ett sätt att sprida propaganda snabbt och enkelt är 

Internet. Idag har alla organisationer/grupper en egen hemsida. Ofta är dessa väldigt 

välgjorda. Man kan läsa om organisationen/gruppen, ta del av kommande aktiviteter, 

beställa material osv. Dessa hemsidor uppdateras väldigt fort. Är det något som har hänt 

som intresserar vit-makt miljön så kan man oftast kort efteråt läsa detta på deras hemsidor.   

 

Vi har inte sett något samband mellan individens familjeförhållande och att individen söker 

sig till Vit makt-miljön. Inter heller har vi funnit något samband mellan att individen bor i 

ett invandrartätt område och valet av miljö. Numera representeras alla samhällsklasser inom 

Vit makt-miljön. Detta är alltså inget förortsproblem utan det finns överallt. Då de olika 

organisationerna/grupperna inom Vit makt-miljön har olika inriktningar har vi sett att vissa 

grupper locka till sig individer med ideologiska intressen medans andra lockar till sig den 

gruppen som är mer för ”handgripliga” metoder och fester. 

 

                                                
25 intervju med analytiker på SÄPO 
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Eftersom vi inte har haft möjlighet att göra ett urval som är vetenskapligt försvarbart när vi 

val ut intervjupersoner som har hoppat av Vit makt-miljön, kan vi inte säga att resultatet av 

denna undersökning är av generell karaktär. Vi hade från början förhoppningar om att 

intervjua ett större antal individer från denna grupp men på grund av tid och bristande 

kontaktnät fick vi nöja oss med att få vår intervjuperson B:s syn på vår frågeställning. Detta 

kan vara en anledning till att vår tes inte stämmer då vi inte vet om resultatet hade sett 

annorlunda ut ifall vi haft fler intervjupersoner. Vi har kompleterat detta med intervjuer 

med organisationen Exit som består av avhoppare som hjälper andra att ta sig ur miljön. 

Detta i kombination med vår intervju med en analytiker på SÄPO har enligt vår mening 

resulterat i att vi har fått en övergripande insyn i hur rekryteringen av unga inom Vit makt-

miljön går till.  
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