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Att hålla högerextremismen i schack -  
Lärdomar från Sverige och Nederländerna 

 
AGNETA BLOM 

 

Undersökningar kring valet 2010 visar att det politiska förtroendet ökar i 
Sverige1. Trots det ökade förtroendet gör Sverigedemokraterna entré i Riks-
dagen, sannolikt framröstade av väljare som hyser missnöje mot de sedan 
tidigare etablerade partierna. Trots det ökade förtroendet etablerar sig 
radikala och extrema partier runt om i landet. Till vänster finns t.ex. 
Rättvisepartiet Socialisterna i fullmäktige i Haninge och Luleå, en utbrytar-
grupp ur partiet finns i fullmäktige i Umeå. På högerkanten finner vi 
Nationaldemokraterna i fullmäktige i Nykvarn och Södertälje och 
Svenskarnas parti i Grästorp. Utöver detta kommer och går problem med 
radikal politisk brottslighet på olika håll i landet. Det handlar då framför 
allt om vitmaktgrupper eller autonoma grupper i olika skepnader2. Politisk 
våldsbejakande extremism lockar framförallt till sig unga människor. Även 
om en stor majoritet av Sveriges unga tydligt tar avstånd från politiskt 
motiverad brottslighet, visar studier att den politiska extremismen har ett 
stabilt fäste i landet och är något vi måste ta på allvar. I detta kapitel redo-
visas vad som hänt på två orter som fått omfattande problem med våldsam 
politisk extremism på högerkanten. Utifrån resultaten diskuteras vad som 
lockar unga människor till extrema rörelser, hur de kan komma att 
engagera sig och vad som kan motivera dem att lämna dessa rörelser igen. 
Avslutningsvis förs en diskussion om hur vi kan arbeta för att skapa och 
förstärka tilltron till demokrati i samhället – ett uppdrag som måste tas på 
allvar varje dag. 

Kunskap om något begränsat men allvarligt 
Regeringen gav för några år sedan Brottsförebyggande rådet (Brå) och 
Säkerhetspolisen i uppdrag att utarbeta en rapport om våldsam politisk 
extremism i Sverige. Rapporten visade att extremistmiljöerna framför allt 
drar till sig unga människor. De har inte något stort rekryteringsunderlag då 

                                                      
1  Sveriges Televisions valundersökning 2010, 
 http://svt.se/content/1/c8/02/15/63/14/ValuResultat2010_100921.pdf (2010-11-01) 
2 Exempel på vitmaktgrupper är Fria nationalister och Svenska motståndsrörelsen 
(SMR). Exempel på autonoma grupper är Antifascistisk auktion (AFA) och 
Revolutionära fronten (RF). 
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en stor majoritet av ungdomar i Sverige tydligt tar avstånd från politiskt 
motiverad brottslighet. Trots detta, dras slutsatsen att den politiska 
extremismen har ett stabilt fäste i vårt land och att den är ett problem vi 
måste ta på allvar.3 Fokus sattes i detta sammanhang på så kallade vitmakt-
miljöer och autonoma grupper. Vitmaktmiljöerna står, enkelt uttryckt, långt 
till höger på den politiska skalan medan de autonoma grupperna står långt 
till vänster. Båda grupperingarna har emellertid också vissa gemensamma 
drag; de underkänner demokratin och rättsamhället. De anser inte att lagar 
fattade i demokratisk ordning behöver följas, polisen är inte till för att 
skydda medborgarna utan enbart maktens redskap, och de ser idel 
konspiratörer bland myndigheternas företrädare i övrigt. Inom båda 
miljöerna finns de som ägnar sig åt politisk brottslighet och politiskt våld 
och dessa personer har goda möjligheter att bli hjältar bland sina egna.4 
 
Det finns ett stort värde i att initiativ som på olika håll tagits för att 
motverka extremism beskrivs, så att vunnen kunskap och goda idéer sprids 
vidare.5 Innehållet i detta kapitel ger ett litet bidrag till denna spridning av 
kunskap och idéer. Jag beskriver kortfattat händelser som inträffat i en 
svensk och en nederländsk kommun där högerextrema politiska grupper 
bildades och drog till sig ungdomar med våldsamma konflikter som följd. 
Underlag för beskrivningarna har inhämtats genom skriftligt material kring 
händelserna samt intervjuer med tjänstemän i båda kommunerna. I det 
svenska fallet har en intervju också gjorts med en av kommunens ledande 
politiker.6 
 
Jag inleder med en sammanfattning av vad som uppfattats som lyckade och 
mindre lyckade åtgärder samt vilka effekter de fick. Kopplat till detta för 
jag en principiell diskussion om vilka bevekelsegrunder ungdomar kan 
tänkas ha för att lockas till deltagande i högerextrema grupper, vilken grad 
av engagemang de kan visa för högerextrema idéer, samt vilka åtgärder som 
samhället kan välja för att få den högerextremistiska aktiviteten bland 

                                                      
3 Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- 
och vänsterkanten. Rapport 2009:15 utgiven av Säkerhetspolisen och 
Brottförebyggande rådet, s 123ff och 141. 
4 Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- 
och vänsterkanten, s 5 och 11. 
5 Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- 
och vänsterkanten, s 184. 
6 Fullständiga fallbeskrivningar finns som opublicerat arbetsmaterial hos 
författaren. 
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ungdomarna att upphöra. Jag framför också några tankar om engagemang 
för att stärka tilltron till demokrati – denna alltid lika viktiga fråga. 

Våldsbejakande politisk extremism – definition och avgränsning 
I rapporten från Säkerhetspolisen och Brå definieras våldsam politisk 
extremism som den politiskt motiverade brottslighet som begås inom vit 
maktmiljön respektive den autonoma miljön (extremismmiljöerna).7 Med 
politiskt motiverade brott avses brott som begås av individer där det tydligt 
framgår att brottet är kopplat till extremismmiljöernas politiska verksamhet 
och ideologi. Därmed inkluderas inte brott som personer verksamma inom 
miljöerna begår i andra sammanhang och utan politiska motiv, till exempel 
narkotikabrott, relationsvåld eller brott mot ordningsregler vid idrotts-
evenemang.  Intresse ägnas heller inte åt icke våldsamma grupper som ägnar 
sig åt så kallade civil olydnad, även om de – som Säkerhetspolisen och Brå 
påpekar – i vissa sammanhang kan ägna sig åt gärningar som formellt går 
över gränsen till att utgöra brottslig handling. Intresset riktas heller inte mot 
politiskt motiverad brottslighet som begås individuellt utan koppling till 
några grupperingar. Jag använder mig helt av Säkerhetspolisens och Brås 
definition i denna studie. 

Två lokalsamhällens reaktioner på politiskt våld 
Utvecklingen av händelserna i den svenska och den nederländska 
kommunen har gemensamma drag. Högerextrema grupper etableras och 
drar till sig ungdomar på orten. Dessa blir efterhand synliga på gator och 
torg och utvecklingen eskalerar till våldsamheter. I den svenska kommunen 
finns därtill ett våldsbejakande gäng invandrarungdomar som förstärker 
problemen.  På båda orterna finns inledningsvis en tendens hos samhällets 
företrädare att underskatta eller inte riktigt vilja se kopplingen mellan 
oroligheterna och högerextremism. I och med att medierna 
uppmärksammar det som händer, försvinner den motviljan och krattag tas 
för att stävja problemen och vidta motåtgärder för att skingra 
högerextremisterna – i det svenska fallet även att motverka gängbildningen 
bland invandrarungdomarna. 
 
Projektet i den nederländska kommunen framstår som mer systematiserat 
redan från början då det finns en färdig projektidé som kan anammas. I den 
svenska kommunen blir det en mer sökande process, men strukturen i 
arbetet på båda orterna är i hög omfattning av samma karaktär.  Det 
framstår som mycket viktigt med en genomtänkt och välfungerande 

                                                      
7 Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- 
och vänsterkanten, s 21 ff 
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struktur på projektorganisationen och att denna inkluderar alla de 
myndigheter och organisationer som berörs av problemen. Projekt-
organisationen behöver vara förankrad högt upp hos de aktörer som 
medverkar. Det behövs mötesplaner, genomtänkta arbetsrutiner, tydiga 
rutiner för informationsutbyte och tydliga beslut om vem som ska göra vad. 
Den verkställande gruppen behöver bestå av personer från alla 
medverkande aktörer då det underlättar både samordning och en bred 
förståelse för kulturmöten mellan både myndigheter och människor. 
Gruppen måste kunna arbeta självständigt och ha färdighet och kompetens 
till att fatta beslut och föra samtal om känsliga frågor som kräver en 
gemensam lösning. 
 
Bestående resultat av de insatser som gjordes i den svenska kommunen 
under den rasistiska våldsvågen är, dels fortsatt arbete med att stödja socialt 
utsatta ungdomar och skapa integration för invandrare och flyktingar i 
kommunen, dels att samverkan mellan polisen och kommunen har 
utvecklats till permanent och kontinuerlig verksamhet på alla plan. Polis- 
och kommunledningen träffas två-tre gånger om året för att diskutera läget 
i kommunen. Mellan polisen, räddningstjänsten och kommunen sker i det 
vardagliga arbetet regelbundna möten där aktuella frågor kommer upp för 
information och eventuella åtgärder. Mötena bidrar till att skapa ordning, 
fånga upp och förmedla tidiga signaler om oro och till att verkningsfulla 
åtgärder kan vidtas. Samverkan innebär att fortlöpande arbete för 
information, förtroendeskapande möten och trygghetsskapande arbete kan 
genomföras.  
 
I den nederländska kommunen har det inte förflutit så mycket tid sedan 
problemen var akuta och därför är det för tidigt att se några långsiktiga 
effekter. Vi kan emellertid konstatera att frågan om förekomst av höger-
extremism alltjämt finns i det politiska medvetandet och att frågan lyfts till 
regional nivå där fortsatta insatser sker för att motverka att problemen 
återkommer. En väsentlig del i detta arbete förefaller alltjämt vara att få 
samhällets företrädare att våga erkänna problemens existens för att sedan 
kunna diskutera vilka behov till handling som finns. 

Att motverka politisk extremism 
I det nederländska fallet framhålls uttryckligen betydelsen av att definiera 
hur målgruppen för ett program för att motverka individers engagemang i 
högerextrema kretsar ska se ut och att förstå att olika målgrupper kräver 
helt olika handlingsstrategier och olika bemötande. I detta sammanhang är 
det viktigt att skapa en god insikt om hur komplex sammansättningen av 
gruppen kan vara; här finns allt från medlemmar av den djupt involverade 
och helt övertygade ideologiska kärnan, till personer som utgör en lockad 
svans till något som de uppfattar som en spännande miljö eller en grupp där 
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det finns goda möjligheter och skydd för att ägna sig åt missbruk av alkohol 
och droger. 8 
 

Figur 1. Kategorisering av ungdomsgrupper som dras till högerextremism, 
grad av engagemang hos dessa samt möjliga åtgärder från samhällets sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Resonemanget illustreras i figur 1. Kategorierna i figuren är illustrationer av 
hur vi kan tänka vid identifiering och planering av insatser mot höger-
extremism.9 I kategorin politiskt ideologiskt intresserade återfinns de 
ungdomar som söker sig till högerextremismen på grund av de idéer den 
omfattar. I kategorin våldsintresserade finner vi ungdomar som dras till 
högerextremismen för att den har en uttalad acceptans för våldsanvändning. 

                                                      
8 Framhölls av Rob Witte under samtal i Haag, Nederländerna den 6 maj 2010. 
Rob Witte är erfaren forskare om högerextremism. Han var tidigare knuten till 
FORUM, ett fristående institut för mångkulturella frågor och den största icke-
statliga aktören inom integrationspolitiken i Nederländerna. Se 
http://www.forum.nl/international/. Numera arbetar han vid IVA research and 
consultancy vid Universitet i Tilburg, Nederländerna. 
http://iva.hosting.fenetre.nl/Index.aspx ; Se även Demant, Froukje, Wagenaar, 
Willem och van Donselaar, Jaap (2009) Racism & Extremism Monitor. 
Deradicalisation in Practice, Rapport från Anne Frank House and Leiden 
University, passim. 
9 Inspiration till de begrepp som används i figuren är hämtade från Bjørgo, Tore 
(2009) ”Processes of disengagement from violent groups of the extreme right”, i 
Bjørgo, Tore & John Horgan (ed) Leaving Terrorism behind. Individual and 
colletive disengagement. London: Routledge, Taylor & Francis Group, ss. 30-48 
och från samtal med Rob Witte i Haag, Nederländerna den 6 maj 2010. 
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Dessa kan vara lockade av militärt tänkande, vapenintresse och/eller 
allmänt intresse av att slåss. Kategorin sökare används som samlings-
begrepp för en mer mångfasetterad grupp ungdomar. Dessa ungdomar är 
sökande på olika sätt: 

 
− De kan känna sig utsatta eller hotade genom till exempel mobbning 

och söker skydd inom ramen för den våldsbenägna höger-
extremismen. 

− De kan lockas av spänningen i nya utmaningar och har behov av att 
testa sina gränser genom att söka sig till ”farliga” miljöer. 

− De kan känna sig socialt utanför och söker vänner eller kanske 
substitut för föräldrar och familj som de upplever har svikit dem.  

 
Ungdomar inom de olika kategorierna i figurens första ruta kan i sin tur 
vara mer eller mindre involverade i högerextremismen, vilket illustreras i 
figurens andra ruta.10 De kan vara djupt involverade och ingå i de 
övertygades kärntrupp. Personer i denna kategori har vanligtvis varit med i 
högerextrema grupper en längre tid och lever tämligen isolerat från 
samhället runt omkring. De kan vara anhängare till högerextrema idéer och 
medverka i kretsen runt kärntruppen utan att tillhöra den. Många av dessa 
socialiseras efterhand djupare in i högerextrema miljöer och glider i samma 
takt bort från att identifiera sig med samhället i övrigt. En del övergår så 
småningom till att tillhöra de övertygade medan andra blir kvar i en gråzon 
mellan den tätare högerextrema gemenskapen och annan samhälls-
gemenskap. De kan också vara nyfikna och mer löst kopplade till höger-
extrema kretsar.  
 
Beroende på vilken kategori eller vilka kategorier av ungdomar som 
inkluderas i målgruppen, ställs olika krav på vilka förberedelser och 
åtgärder de som jobbar i projekt mot högerextremism behöver vidta. Det är 
viktigt att tydligt definiera vad som ska uppnås och hur detta ska göras, 
samt att involvera de aktörer som måste vara med för att önskvärda 
handlingar ska kunna genomföras (exempelvis ordna med jobb, skola, 
bostäder, skuldsanering). Ska försök till ideologisk avradikalisering ske – att 
de som konfronteras ska förmås att vända de högerextrema idéerna ryggen 
– krävs helt andra resurser än om målet är frikoppling – att få de höger-
extrema ungdomarna att börja klä sig neutralt och insocialisera sig i ett 
                                                      
10 Resonemangen i de följande två styckena förs med inspiration från Bjørgo, Tore 
(2009) s. 32ff 
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”vanligt” samhällsliv med utbildning, jobb, bostad och ordnad ekonomi 
utan att ge sig in i att påverka dem i deras politiska uppfattningar. De som 
tillhör kategorin övertygade kan förväntas ha svårare att lämna höger-
extrema grupper än de som tillhör anhängarna. De nyfikna har vanligtvis 
enklare, att även utan hjälp från omgivningen, släppa kontakten med höger-
extremismen och övergå till att leva sitt liv i andra gemenskaper. 
 
I den svenska och den nederländska kommunen riktades insatserna 
medvetet mot att i första hand nå ungdomar i grupper som kan sorteras in i 
figurens kategorier anhängare och nyfikna. Åtgärderna som vidtogs kan i 
huvudsak föras till kategorin frikoppling, att få ungdomarna att lämna 
gängen (i den svenska kommunen riktat även mot invandrarungdomarna) 
och det destruktiva engagemanget med våld, droger och skadegörelse för att 
istället bygga upp ett ”vanligt” liv. Ungdomar i gruppen övertygade – den 
ideologiska kärnan – lämnades i princip i fred. I den mån de konfronterades 
var ambitionsnivån aldrig att uppnå avradikalisering i den mening som 
åsyftas i figuren. På båda orterna möter vi tankar om att ta sig an även dem, 
men det finns ännu ingen utarbetad strategi för detta. Tills vidare är 
ambitionsnivån begränsad till att hålla de övertygade under uppsikt. Mellan 
figurens rutor grad av engagemang och åtgärd utgör de heldragna strecken 
markeringar för vilken primär åtgärd som i realiteten valdes i de studerade 
fallen. De streckade linjerna markerar sekundära åtgärder som blev eller 
kunde ha blivit aktuella, om ambitionsnivån i projektet höjts.  

Att främja demokrati 
De framåtsyftande insatser som inkluderas i arbetet med att få ungdomar 
att lämna extrema och våldsbejakande rörelser, handlar i båda fallstudierna 
om att underlätta för ungdomarna att skapa ett nytt socialt sammanhang 
och komma bort från risker till ”utanförskap” genom bland annat 
utbildning, arbete och ordnat boende. Projektet i den nederländska 
kommunen var helt inriktat mot denna typ av åtgärder, som sorterar i 
kategorin frikoppling. I den svenska kommunen gjordes därutöver också 
framåtsyftande insatser för att stärka tilliten mellan människor och skapa 
intresse för och diskussion om värdegrundsfrågor, åtgärder som kan 
hänföras till figurens kategori alternativt engagemang. Här drevs också 
systematiska och långsiktiga satsningar i samverkan med föreningslivet för 
att engagera och mobilisera samhällstillvända och positiva krafter inte minst 
inom olika invandrargrupper. Detta arbete kan mycket väl bidra till att 
stävja utvecklingen av extrema grupper bland dessa.  
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Projekten har hela tiden jobbat med att ta fasta på positiva saker och även 
fått olika grupper att genom sina föreningar samverka med varandra. 
Möten mellan människor motverkar misstro, fördomar och negativa 
stämningar. Detta är ett arbete som aldrig tar slut. Behovet att få människor 
att mötas, lära känna varandra och visa varandra respekt finns ständigt 
närvarande. Den informationskampanj mot rasism som drogs igång i ett 
tidigt skede av utvecklingen, förefaller däremot inte ha blivit så lyckad. Den 
kan i det aktuella läget tvärt om ha bidragit till att förstärka mot-
sättningarna. En lärdom att dra av detta är att om informationskampanjer 
ska användas för att ”mobilisera goda krafter” måste de tänkas igenom så 
att de verkligen når ut till mottagarna på det sätt som är tänkt. 

Låt mig stanna upp vid några mer långtgående tankar om aktiviteter som 
kan rymmas i kategorin alternativt engagemang. Låt oss ta utgångspunkt i 
att det i grunden handlar om vilken tilltro till demokrati som finns hos olika 
människor och grupper och hur detta kan påverka både deras benägenhet 
att dras till politisk extremism, deras tillit till samhället i allmänhet och 
deras motivation till att vara med i aktiviteter som stärker ett samhälle 
grundat på demokratiska principer. Rimligen är det så att de som har en 
svag tilltro till demokrati lättare dras till extrema politiska rörelser, medan 
de som har en stark tilltro till demokrati inte alls lockas av dessa. För att 
motverka att extrema politiska rörelser utvecklas och får fäste hos 
människor, handlar det i så fall om att få så många som möjligt att omfattas 
av en stark tilltro till demokrati.  I figur 2 illustreras denna tanke med några 
exempel.  
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Figur 2. Några tankar om åtgärder för att skapa och förstärka tilltro 
till demokrati i samhället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För dem som i utgångsläget har en mycket svag tilltro till demokrati kan det 
handla om det vi tidigare benämnt som avradikalisering. Om till exempel de 
som finns i gruppen övertygade högerextremister ska lämna den ideologin, 
behöver de argument som övertygar eller åtminstone övertalar dem att 
demokratibejakande idéer är bättre. De som inte är hårdnackade icke-
demokrater men likväl har en svag tilltro till demokrati, behöver tillit-
skapande argument för ett demokratiskt samhälle. En del av det som gjorts i 
den svenska kommunen, är exempel på sådana aktiviteter i praktiken. De 
som har en stark tilltro till demokrati kan engagera sig i förstärkande 
aktiviteter som blir goda exempel på att demokrati är något positivt som vi 
behöver jobba för och ständigt återvinna.11   

                                                      
11 Jag har tidigare varit med och berört dessa frågor i SOU 2006:46 Jakten på 
makten, kapitel 6 ”Demokratiska procedurer och etiska regler – medel mot 
övergrepp”, samt i SKL:s projekt Samtalstonen i politiken, se 
http://www.skl.se/web/Samtalstonen_i_politiken.aspx. Se även Blom, Agneta (2008) 
”Att vara demokrat i praktiken”, i Ylva Stubbergaard & Patrik Hall (red.), 
Demokrati och Makt. Vänbok till Lennart Lundquist. Lund: Statsvetenskaplig 
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