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Inledning 

 Olaglig affischering i det offentliga rummet är något som förekommer främst bland höger- 

och vänsterextrema grupper i Sverige. Inom ramen för det offentliga rummet (på gator, torg, 

lykstolpar, elskåp och liknande) förekommer diverse opinionsyttringar som allmänheten kan 

ta del av. På gator och torg förekommer direkta aktioner som flygbladsutdelning och 

demonstrationer, medan olaglig affischering ofta förekommer på lyktstolpar och elskåp i form 

av klistermärken och affischer. Att begå vad samhället kallar för illegala handlingar är inget 

främmande för dessa grupper. Deras ideologi skiljer sig givetvis åt, men metoderna och 

avståndstagandet mot det existerande samhället förenar mer än det differentierar. Polisen, 

rättsväsendet och samhällets strukturella uppbyggnad är tre instanser som dessa grupper hyser 

förakt emot. Då dessa grupper inte erkänner samhällets nuvarande styrningsform blir vägen 

till olagliga handlingar inte så svår att ta ur ett ideologiskt perspektiv. Propaganda är en del av 

rörelsernas sätt att nå ut med sitt budskap, både internt och externt. Hur väl den här typen av 

illegal verksamhet kan genomföras är beroende av både hur polisen, kommunerna och 

samhällsmedborgarna (allmänheten) hanterar och resonerar kring denna verksamhet. Dessa 

rörelsers utbredning och taktik är också varierande med tiden och det är en dynamisk process 

som ständigt pågår.  

  

Syfte/Frågeställning 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det offentliga rummet används som en arena för 

propagandaspridning. Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen: 

 Hur ser tillvägagångssättet ut och hur förhåller sig dessa grupper till illegal affischering?  

Hur ser regelverket ut gällande illegal affischering och hur ser aktörerna på detta lagbrott?   

Har sättet att uttrycka sig genom illegal affischering ändrats över tid och vad ligger bakom en 

eventuell förändring? 

  

Avgränsningar 

Fokus ligger på olaglig affischering i det offentliga rummet med politiska budskap. Med det 

offentliga rummet menas här platser där allmänheten har tillträde och där allmänheten också 

kan ta del av olaglig affischering. Exempel på sådana platser är gator och torg och exempel på 

platser där olaglig affischering förekommer är på elskåp och lykstolpar.  

Dessa budskap ska komma från den autonoma vänstern eller vit-makt-rörelsen. Det 

förekommer olaglig affischering även med andra budskap än politiska, men den symboliska 

laddningen som finns mellan dessa grupper kopplade till det offentliga rummet innehåller fler 

intressanta komponenter. Den autonoma vänstern och vit-makt-rörelsen finns med på SÄPO:s 

(Säkerhetspolisens) förteckning över organisationer som kan utgöra en fara för rikets 

säkerhet/ det demokratiska samhället. De empiriska exemplen är alla hämtade från platser i 

Sverige. Skaraborg och Västerås har valts ut som huvudexempel för att illustrera hur det 

offentliga rummet används som skådeplats för olaglig affischering och flygbladsutdelning. 

Med dessa exempel visas hur organisationerna arbetar både med olaglig affischering och 

flygbladsutdelning och även att dessa organisationer verkar både på landsbygden och i större 
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städer. Organisationernas geografiska spridning bekräftas också av en intervju med en 

olagliga affischerare inom den autonoma vänstern där den geografiska spridningens för-och 

nackdelar tas upp.  

Söktjänsten DIVA har använts för att få fram information om tidigare forskning inom ämnet 

och där har följande sökord använts: det offentliga rummet, olaglig affischering, politisk 

extremism, politiska budskap, konstinstallationer, offentlig reklam, annonsering.  

 

Disposition  

Det första avsnittet handlar om det offentliga rummet som plats utifrån teoretiska perspektiv. 

Sedan följer rubriken ”vit-makt-rörelsens ideologiska kärna” där en kortfattad 

sammanfattning ges av vit-makt-rörelsens ideologi. Efter detta följer en introduktion till vit-

makt-rörelsen, dess metoder och dess historiska bakgrund i Sverige. Sedan följer en 

introduktion till dess motståndare – den autonoma vänstern och deras historiska bakgrund 

samt kortfattat om deras metoder. Nästa avsnitt handlar om vit-makt-rörelsens ideologiska 

kärna följt av den autonoma rörelsens ideologiska kärna. Detta följs av ett avsnitt om vilken 

funktion olaglig affischering fyller för de båda rörelserna och här ges exempel på hur deras 

aktioner fått genomslagskraft tidigare. Sedan följer en intervjudel med en affischerare inom 

den autonoma rörelsen.  

När intervjudelen är avslutad tillkommer en analys/slutsatser av intervjun baserat på 

intervjupersonens svar på mina frågeställningar. Ett digitalt exempel följer efter analysen av 

intervjun- och detta exempel illustrerar det offentliga rummet som en arena där kampen om 

makt och tillträde sker.  näst sista del är en fallstudie som berör Skaraborg. Här tas den 

senaste tidens händelser upp med koppling till vit-makt-rörelsen och olaglig affischering och 

propagandaverksamhet.  

 

Metod 

 Med utgångspunkt i teorier om samhället kopplat till makt (Foucault) samt teorier kring 

individens anpassning och uppträdande görs en genomgång kring det offentliga rummet. Då 

syftet med uppsatsen bland annat är att undersöka maktkampen i det offentliga rummet 

grupperna emellan är den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults teorier om 

makt användbara som ett sätt att förstå hur makt påverkar individens handlingsutrymme. 

Även andra teorier kommer att användas i syfte att klargöra sambandet mellan individen och 

det offentliga rummet.   

       

Kvalitativ metod- intervju med affischerare 

Kvalitativ metod används i form av intervju med en aktör inom den autonoma vänstern. 

Tanken var att genom en kvalitativ studie bestående av mestadels intervjuer, få en nyanserad 

och uppdaterad bild kring hur relevanta aktörer som polisen, kommunen, och en 

intervjuperson inom de båda rörelserna (autonoma vänstern samt vit-makt-rörelsen) ser på 

olaglig affischering och användandet av det offentliga rummet kopplat till olaglig 

affischering. Intervjun med aktören inom den autonoma vänstern syftade till att ge läsaren ett 
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”inifrånperspektiv”, en detaljerad inblick i vilka tankegångar som legitimerar den autonoma 

vänsterns agerande i det offentliga rummet och spelades in med hjälp av högtalarsystemet på 

en Iphone5. Intervjun bestod av nio stycken frågor där intervjupersonen pratade öppet och där 

följdfrågor kunde ställas i samband med vad intervjupersonen sade. Detta kallas för en 

strukturerad intervju (Larsen, 2009). I en strukturerad intervju är frågorna i förväg bestämda 

och dessa ställs i en bestämd ordningsföljd.  Intervjupersonen fick några dagar i förväg 

skickat till sig frågorna skriftligt. Det kan dock påpekas att intervjufrågorna var allmänna och 

syftade till att uppmuntra intervjupersonen att svara utförligt och beskrivande.  

Även om frågorna följde en viss ordning var dessa i det snarast att betrakta som en 

intervjuguide då respondenten uppmanades att fritt prata kring frågeställningarna och delge så 

mycket information som möjligt. I egenskap av intervjuare ställdes följdfrågor som 

anpassades efter vad respondenten sade och dessa följdfrågor kom spontant, utan att vara 

skrivna i förväg. På så sätt blev det ett livligt samtal där respondenten pratade fritt och 

informativt och jag som intervjuare kom med följdfrågor om jag inte förstod helt vad som 

sades eller ville få mer information från respondenten. Således blir intervjun som 

genomfördes i det närmaste att betrakta som ostrukturerad (Larsen, 2009, s.84). Dock hade 

jag färdigformulerade frågor, vilket gör att intervjun inte helt stämmer in på kriterierna för en 

ostrukturerad intervju.  

Mina frågor kan betraktas mer som en intervjuguide, ett slags stöd som används som hjälp för 

intervjun (Larsen 2009, s.84). Min övergripande frågeställning var att se hur man inom den 

autonoma vänstern använder sig av olaglig affischering samt hur man inom de egna leden 

resonerar kring detta. Frågorna matchade den övergripande frågeställningen. Eftersom 

samtalet spelades in gjordes inga anteckningar under intervjun- den fick mera formen av en 

samtalsintervju (Larsen 2009, s. 85). En sådan intervjuform innebär att informantens egna 

berättelser och reflektioner ges stor vikt. Intervjuarens funktion blir att observera och delta i 

ett samtal som flyter på, vilket kan försvåras om intervjuaren sitter och antecknar under tiden. 

En mer renodlat strukturerad intervju lämpar sig bättre om mitt underlag hade innefattat 

många intervjuer och innehållit kvantitativa metoder också, det vill säga metoder som 

innefattar enkäter och undersökningar där syftet är att få fram mätbar statistisk data (Larsen, 

2009).    

 

För mig som intervjuare var det viktigt att förmedla intrycket av att det inte handlade om att 

”förhöra” informanten eller kritiskt granska informantens politiska värderingar och olagliga 

handlingar. Även om syftet var att få en inblick hur den autonoma vänstern agerar i det 

offentliga rummet var det viktigt att förmedla att jag som intervjuare inte var intresserad av 

informantens personliga erfarenheter på detaljnivå. Informanten pratade i allmänna ordalag 

om olaglig affischering och uppträdande i det offentliga rummet utan att nämna sig själv i 

självbiografiska termer. Informanten blev på sätt och vis en talesperson för den autonoma 

vänstern, vilket delvis var i linje med min övergripande frågeställning. Intervjun var inte 

personlig i den mening att jag som intervjuare var intresserad av informantens ”track-record”, 

alltså vilka brottsliga handlingar eller brottsliga situationer personen begått eller funnit sig i. 

Vissa frågor koncentrerades förvisso till upplevelser av specifika situationer, men då svarade 

informanten från ett grupperspektiv och inte i jag-form. Givetvis har informantens subjektiva 

upplevelser som aktiv i den autonoma vänstern betydelse, då vi alla är individer och uppfattar 
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saker olika, men det är ett dilemma som inte undkommer någon som gör en intervju. 

Reliabilitet innebär att intervjun är tillförlitlig och att samma resultat kan uppnås av andra 

forskare med samma metod och vid olika tillfällen (Larsen, 2009,s.81).  Vid kvalitativa 

intervjuer är det inte alltid lätt att uppnå hög reliabilitet. Informanten kan bli påverkad av den 

specifika situationen, personkemin med intervjuaren allmänt tillstånd just den dagen och 

andra liknande faktorer. Validiteten, som innebär att den data som samlas in är relevant för de 

frågeställningar som man vill besvara, är i den här kvalitativa intervjun lättare att kontrollera. 

(Larsen 2009, s.80-81). Som intervjuare kan jag gå in och styra i fall informanten svävar in på 

områden som är irrelevanta för frågeställningen.  

 lnformanten gör gällande att hen varit aktiv i den autonoma vänstern i många år och 

dessutom på olika platser i Sverige. Eftersom informanten önskade vara anonym i uppsatsen 

för att gå med på att delta i intervjun är det en förutsättning för en givande intervju att jag som 

intervjuare respekterar informantens integritet. Jag har således inga bevis för att informanten 

har deltagit i alla aktioner som nämns, men jag får helt enkelt lita på att informanten inte 

ljuger. Min bedömning är att det finns en trovärdighet i svaren informanten förmedlar och jag 

har valt att redogöra för hela intervjun i min empiri (med viss språklig redigering för att 

underlätta läsningen). Skälet för att ta med hela intervjun är att den både ger en inblick i den 

autonoma vänsterns synsätt och i dess praktiska arbete. Därför ingår även vad som kan tyckas 

vara små detaljer.   

            

Intervjuförfrågningar 

En intervju med Anna-Lena Lodenius efterfrågades också, då hon har mångårig erfarenhet av 

journalistiskt granskning av dessa rörelser (https://al-lodenius.com/om-mig-4/min-cv-2/ ). 

Hon kontaktades utan framgång via mail. I samband med en föreläsning av Lodenius (den 

27/4 2016) på Örebro Läns Museum gavs möjligheten att ställa en övergripande frågeställning 

kring varför den autonoma vänstern och vit-makt-rörelsen affischerar illegalt i det offentliga 

rummet.  

En förfrågan om en intervju skickades också till Svenska Motståndsrörelsen (organisation 

inom vit-makt-rörelsen) och dess presstalesman. Detta gjordes via e-post. Förfrågningen 

resulterade inte i något svar tillbaka, men intervjufrågorna skickades ändå till e-postadressen i 

hopp om att åtminstone få ett skriftligt svar på frågeställningarna. Inget skriftligt svar 

skickades tillbaka.  

Förfrågningar till Örebro Kommun och Skövde kommun gällande en intervju om olaglig 

affischering och hur kommunen ser på detta gjordes via telefon. Dessa förfrågningar skedde i 

fallet Örebro kommun via telefonsamtal till flera personer, på tekniska förvaltningen och på 

samhällsförvaltningen. Kommunens representanter avböjde en intervju med motiveringen 

tidsbrist i ena fallet (tekniska förvaltningen) och med att frågorna inte kunde besvaras av 

vederbörande (Örebro stadsbyggnad). De aktuella frågorna (se intervjubilagan bifogad i slutet 

av uppsatsen) skickades till kommunen med förhoppning och ett löfte om skriftliga svar – 

vilket inte infriades inom utsatt tid. Skövde kommuns växel bad om att få undersöka vem som 

kunde besvara frågeställningarna för att sedan höra av sig vilket inte skedde. Polisen i Örebro 

svarade via mail att det inte fanns någon möjlighet att få en intervju med någon från deras sida 

på grund av tidsbrist. Frågeställningarna skickades då till polismyndighetens mailadress, men 
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blev inte besvarade. Syftet med att kontakta polisen var att ge dem möjligheten att besvara 

frågor kring hur polisen ser på olaglig affischering och hur man jobbar för att stävja detta. En 

polis svarade dock på en frågeställning gällande händelsen i Västerås kopplad till uppträdande 

och flygbladsutdelning på allmän plats. I det fallet blev jag kopplad till en polis genom att 

ringa till polisens allmänna telefonnummer (11414). 

  

Tidigare forskning 

Det offentliga rummet har kopplats till flera olika företeelser i tidigare forskning i Sverige. 

Reklam i det offentliga rummet finns bland annat analyserat i Helena Björkegren och Annika 

Grumerts kandidatuppsats från Södertörns högskola år 2015 (Björkengren & Grumert, 2005). 

Där tas bland annat upp frågeställningar om hur reklamen i det offentliga rummet styrs av 

ekonomiska intressen och hur reklamens utbredning kan kopplas till ett demokratiperspektiv. 

Vem som ansvarar för det offentliga rummet undersöks också. Slutsatserna kan summeras 

med att reklam i det offentliga rummet är en mångfacetterad företeelse med olika avsändare. 

Flera olika intressen styr vilken reklam som sätts upp. Det är också svårt att peka ut en enskild 

aktör som ansvarig för det offentliga rummet, men det är i deras fall Stockholms stad som 

ansvarar för att tillhandahålla plattformar för medborgarna att kunna nå ut med diverse 

budskap. Detta sker då på särskilda annonseringsplatser.  

Reklam och legal affischering med fokus på Göteborg dokumenteras i Anton Gross 

kandidatuppsats från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp från 2013. I Gross fallstudie 

analyseras Göteborg utifrån den form av kommersiella budskap som syns i stadsmiljön och 

utifrån vilken typ av budskap som kommer från medborgarna själva via annonsering och 

affischering. Slutsatsen blev att i Göteborg tar reklamen en oproportionerligt stor plats i det 

offentliga rummet i förhållande till den annonsering och affischering som uttrycks av de 

enskilda medborgarna. Anslagstavlor för medborgarna och intresseorganisationer är ofta 

undantryckta och förpassade till periferin i jämförelse med reklamen som syns och tar plats på 

ett helt annat sätt (Gross 2013). Företeelser i det offentliga rummet är således dokumenterat 

med olika inriktningar, dock utan olagliga affischering som huvudområde.  

Teoretiska utgångspunkter 

 Det offentliga rummet – en teoretisk genomgång 

Det offentliga rummet är en plats där kampen om inflytande och makt utspelas. Detta kommer 

bland annat att exemplifieras i ett exempel från en konfrontation mellan ett antal 

flygbladsutdelare och en ordningsvakt i Västerås 2012 (Motstandsmedia, 2012).  Vad är det 

då som gör just det offentliga rummet till en plats fylld med laddning? För att förstå detta 

närmare kan begreppet makt kartläggas. Foucault, en fransk filosof och idéhistoriker, aktiv 

under flera decennier på 1900-talets mitt pratar om makt kopplat till både individen och 

samhället. Makten har sin särart i den specifika tid den verkar, och är inte objektiv eller 

definierbar till sin natur. Den typ av maktdemonstration som kommer till uttryck genom en 

ordningsvakts ingripande mot en nazistisk flygbladsutdelning är ett uttryck för vår samtida 

syn på vad som är rätt och fel, på vad makten har för handlingsutrymme (Foucault 2003, 

Nilsson 2008). Samtidigt är makt inte något som bara en viss grupp har monopol på, utan den 

kan ägas av alla, i varierande former (Foucault 2003, Nilsson 2008). Baserat på ett sådant 

synsätt kan ordningsvakten inneha ett maktkapital gentemot de nazistiska aktivisterna på 
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grund av sin maktutövning och sin position som just ordningsvakt. Däremot står de nazistiska 

aktivisterna inte helt maktlösa gentemot ordningsvakten, eftersom aktivisternas maktutövning 

kan ha andra ingredienser, som exempelvis ett erkänt våldskapital. Makten är således 

dynamisk och kapabel att förändras med tiden, från situation till situation (Foucault 2003, 

Nilsson 2008).  

I de grupper som sysslar med olaglig affischering av det offentliga rummet sker en ständig 

dynamisk maktkamp grupperna emellan. Maktpositionerna kan skiftas och förskjutas från en 

dag till en annan i diverse propagandakrig om utrymmet i det offentliga rummet. Ibland sker 

maktdemonstrationerna i form av våld, men oftast räcker ett systematiskt sabotage av den 

andra gruppens uppsatta propaganda som verktyg för att vinna striden. Den tredje aktören i 

sammanhanget, polisen, har en förvånansvärd liten och relativt passiv roll i det hela 

(”anonym”, personlig kommunikation, 10 maj 2016). Trots att polisen som institution på 

pappret har den starkaste och legitimaste makten i sammanhanget är den oförmögen att spela 

en avgörande roll i detta krig. Resurserna och/eller intresset för att blanda sig in och skipa 

rättvisa i det som utspelas finns inte. Allmänheten får här ta på sig rollen som den ”tysta 

massan” – i numerärt överläge men ointresserad att göra sin röst hörd.  

Foucault belyser också vad han kallar för ”den disciplinära makten”. Denna form av makt har 

producerats i modern tid och består av praktiker för hur människan upprätthåller vad som är 

normalt och vad som är avvikande. Denna process internaliseras i människan och innehåller 

bland annat en slags självreglering och uppfostrande del för subjektet. Detta gör att oavsett 

hur fri människan är i konstitutionell mening behöver hon ändå inte uppleva sig vara fri då 

den disciplinära makten har ett minst lika stort (om inte större) inflytande över hennes tillvaro. 

Vår samtida fixering vid olika ”rättigheter” som ofta uttrycks genom diverse lagar och 

konventioner speglar inte människans självupplevda upplevelse av frihet (Foucault, 1975, 

citerad i Nilsson, 2008). Från teorier om den disciplinära makten är steget inte långt till en 

företeelse som har kopplingar till kontrollen över det offentliga rummet; 

övervakningskameror. Den här företeelsen som har ökat i sin omfattning de senaste åren 

riskerar att ytterligare minska känslan av frihet för individen i det offentliga rummet. En risk 

på sikt kan också bli att det offentliga rummets mänskliga mångfald riskerar att urholkas. 

Människor som inte passar in i bilden av det offentliga rummet som sätts ”uppifrån” och som 

övervakas med hjälp av kameror riskerar att uteslutas och ”städas bort” från offentligheten 

(Bannister & Fyfe, 1998, s.262-265).  

Ett exempel på detta är att när nazisterna åberopar den svenska grundlagen som legitimiteten 

för sitt existensberättigande och för sin rätt att dela ut flygblad på gatan måste man ha i åtanke 

att dessa individer inte har den disciplinära makten på sin sida. De är tvärtom avvikande och 

har inte fogat sig under den disciplinära makten, vilket i själva verket kan vara mer avgörande 

för deras rätt till det offentliga rummet än åberopandet av någon grundlag. Ordningsvakten 

representerar inte bara en form av institutionell makt utan hen har även den disciplinära 

makten på sin sida, och den makten kan vara den avgörande faktorn när nazisterna sedan 

förlorar slaget och blir bortkörda från platsen. Nazisternas brott mot den disciplinära makten 

innebär här rent konkret att man stör samhällets bild av vad som är önskvärt beteende i det 

offentliga rummet och då väger grundlagsargumentet lätt. Det är icke-önskvärt att ha individer 

samlade i det offentliga rummet som bryter mot den disciplinära makten – därför forslas de 

bort och den disciplinära makten kan segra än en gång (Foucault, 1975, citerad i Nilsson, 

2008).  
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Det offentliga rummet blir på sätt och vis en plats där gränserna för vad som samhället anser 

vara önskvärt beteende testas och omprövas med jämna mellanrum. En sådan händelse som 

sätter det offentliga rummet i blickfånget är de kravaller som utspelade sig i centrala Göteborg 

under ett EU-toppmöte år 2001. Det offentliga rummet blev en krigszon med bränder, 

stenkastning och våldsamma upplopp. Bilden av det offentliga rummet som en gemensam 

plats för samförstånd och ordning sattes ur spel. Kontrasten mellan bilden av det offentliga 

rummet i Sverige som en välorganiserad och tillgänglig plats och det som utspelades på bland 

annat Avenyn var för magstark för många och debatten efteråt blev omfattningsrik. Det 

offentliga rummet kan betraktas ur flera perspektiv, kopplat till händelserna i Göteborg kan 

det offentliga rummet ses som en politisk skådeplats (Gabrielsson 2006). I det antika 

Grekland var det offentliga rummet ofta platsen för politiska debatter och beslutsfattning. I 

vår tid har det offentliga rummet således fortfarande en politisk funktion, som ett forum för 

politiska åsiktsyttringar som inte enbart behöver ta samma form som händelserna i Göteborg 

2001, utan även kan ske under mer fredliga former (1 maj-talen i landet tillexempel).  

Vidare har det offentliga rummet även en funktion för individens uppförande och uppvisning 

av sin egen identitet. Detta kan kopplas till sociologen Erving Goffmans teori om individens 

offentliga framträdanden på ”scenen” och de masker som individen tar på sig för att vinna 

erkännande. Det offentliga rummet blir då själva ”scenen” där framförandet sker, även om 

Goffmans scenbegrepp var mer allomfattande. Även queerteoretiker som Judith Butler kan 

kopplas till det offentliga rummet, där uppträdandet då omnämns i termen ”performativitet”, 

vilket påminner om Goffmans teorier men mer lägger vikten på uppträdande i form av 

förväntat beteende kopplat till kön (Gabrielsson, 2006). Ordet ”mötesplats” kan också kopplas 

till det offentliga rummet, en plats där människor möts i diskussion och opinionsbildning, 

vilket kan härledas till borgerliga tankegångar i historien som Jürgen Habermas varit 

framstående i att beskriva (Habermas, 1962, citerad i Gabrielsson, 2006). En sista funktion 

som kan tillskrivas det offentliga rummet är den som historiskt tillskrivits av marxistiska 

tänkare – här ses det offentliga rummet som en stridsplats, en maktarena där motståndare 

drabbar samman och som också kopplas till borgerligheten och det kapitalistiska systemets 

upprätthållande (Gabrielsson 2006). 

Det offentliga rummet är en skådeplats och en plats som innefattar olika tolkningsramar 

beroende på intresseområden och åskådning. Samtliga tolkningsramar kommer inte att 

rymmas i den här uppsatsen, men det offentliga rummet som en plats för olaglig affischering 

och kamp om utrymme kommer att belysas och analyseras utifrån de valda frågeställningarna.   

 

Vit-makt-rörelsens ideologiska kärna 

Vit-makt- rörelsen är ett samlingsbegrepp för flera organisationer. Inom vit-makt-rörelsen 

finns vissa gemensamma ideologiska föreställningar, men den praktiska delen av 

verksamheten kan variera från grupp till grupp och även inom olika tidsepoker, vilket 

ovanstående text försökt att belägga. De gemensamma ideologiska dragen är bland annat att 

anhängarna betonar nationalitet och etnicitet som grundläggande för det politiska styrandet av 

landet. Ett etniskt enhetligt folk som ska styras genom auktoritära medel. Således är den 

demokratiska formen av parlamentarism som Sverige har idag inte ett styrelseskick som är 

önskvärt. Mångkultur är ett hot mot den nationella och etniska gemenskapen som vit-makt-

rörelsen vill upprätthålla. Man betonar också att det finns olika raser, eller i vissa fall olika 
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kulturer som måste hållas isär. I detta rastänkande ingår att den vita rasen, eller den kultur 

som den vita rasen anses inneha är överlägsen alla andra. Denna kultur kan inte uppstå genom 

assimilering utan är medfödd. Raslig åtskillnad är ett måste för att inte den vita rasens kultur 

ska förpestas eller uppblandas. I detta synsätt ingår också bilden av att Sverige är under 

ockupation av främlingar vars syfte inte går att förena med vit-makt-rörelsens. Med denna 

samhällssyn blir de makthavare som man anser vara ansvariga för tillåtandet av det 

mångkulturella samhället ens fiender – ”folkförrädare”. Våldsamma handlingar är ett legitimt 

sätt att göra motstånd mot systemet. Våldsamma handlingar sker både mot makthavare, 

invandrare, eller förespråkare för mångkulturen; de politiska motståndarna inom den 

autonoma vänstern.  (Lööw, 2015; Säkerhetspolisen, 2016) 

 

Vit- makt rörelsen 

Propaganda (där olaglig affischering ingår som en del av flera) är en del av rörelsernas sätt att 

nå ut med sitt budskap, både internt och externt. Inom vit-makt rörelsen, som är en spretig 

rörelse med många olika grenar och uttryckssätt, manifesteras detta ofta genom musik, kläder, 

böcker med mera. Musik har varit en mycket viktig del av den här rörelsen sedan årtionden 

tillbaka. Orsakerna till detta går att finna i den engelska musikscenen under 1970-talet, där 

musiken blev associerad och upptagen av en subkultur kallad skinheads. Denna subkultur 

hade till en början både vänster-och högeranhängare, och ur denna mix uppkom en 

skinheadsgruppering som hade högerextrema åsikter som kom att prägla musiken. Renodlade 

främlingsfientliga band startades där texterna i hög grad avspeglade åsikter som inte kunde 

uttryckas i andra musikaliska forum. I Sverige har flera band kopplade till vit-makt rörelsen 

vuxit fram genom åren och musikscenen har varit levande. Genom egna distributionskanaler 

har den här typen av musik nått ut till anhängarna. Överlag har vit- makt rörelsen i Sverige 

lyckats bra med att genom egna kanaler hålla försäljningen av musik igång och på så sätt 

skapat en rekryteringsbas. Detta har skett under en period flera år innan internets genomslag i 

mitten på 1990-talet. Olaglig affischering blir en del av propagandan och genom sina 

distributionskanaler säljs klistermärken som lämpar sig för uppsättning i det offentliga 

rummet. Vit- makt rörelsen har också varit mer levande i det offentliga rummet och haft en 

mer levande rekryteringskanaler genom egna radiokanaler, tidskrifter, konserter och 

manifestationer på gator och torg som fått medial uppmärksamhet.  

Svenska folket fick under 1980-talet ett ansikte på människorna som företrädde rasistiska och 

nationalistiska åsikter: ”Skinnskallarna”. Denna typ av personer, som bara utgjorde en del av 

vit-makt rörelsen blev på sätt och vis de visuella företrädarna för hela rörelsen hos gemene 

man. Genom sina Hitlerhälsningar och deras burdusa uppträdande, ofta under inflytande av 

alkohol, samt deras klädstil och kroppsliga attribut blev de genom medias exponering 

symbolen för det främlingsfientliga. Nationalsocialistiska rörelser idag, som i stor 

utsträckning värnar om en mer polerad image, har ytterst sällan något gemensamt med 1980- 

och 1990-talets skinskallar. Idag förekommer mer städade uttryck och en större vilja att synas 

genom att föra fram åsikter snarare än att ställa till en scen. Överlag finns en större 

benägenhet till politiskt arbete, vilket kan beläggas med det faktum att flera organisationer de 

senaste åren försökt att få parlamentariskt inflytande, och ibland, i marginell omfattning 

lyckats. Den digitala revolutionen har inneburit nya sätt att sprida budskapen på, och detta 

utnyttjas till fullo genom bloggar, nyhetssidor, och sociala medier. Det bör dock påpekas att 
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vit-makt rörelsen under flera årtionden använt sig tidens existerande kanaler och uppfunnit 

egna på ett framgångsrikt sätt. ( Lööw 2015)) 

 

Den autonoma rörelsens ideologiska kärna 

Den autonoma miljön är precis som vit-makt-rörelsen ett samlingsbegrepp för flera olika 

grupper. Deras gemensamma ideologi handlar om viljan att skapa ett klasslöst samhälle med 

ekonomisk jämlikhet. Som ett led i deras ideologi ingår att bekämpa ”fascism” i alla former 

som den tas i uttryck. Den autonoma rörelsens definition av fascism är relativt bred, och alla 

som kan uppfattas som upprätthållande av ojämlikhet i någon form kan hamna i facket 

”fascister” (Lodenius, 2006).  Som ett exempel på detta använde mitt intervjuobjekt begreppet 

”nyfascister” om partiet Sverigedemokraterna. (”anonym”, personlig kommunikation, 10 maj 

2016).  Svenska Motståndsrörelsen och liknande grupper är fascister, bland annat på grund av 

deras välvilliga inställning till hierarkier och klassificering av människor. Fascism är således 

ett skällsord med en bredare botten än vad gemene man skulle associera till ordet. Fascism är 

heller inte något som bara kommer uppifrån utan kan existera i flera olika led i 

samhällsapparaten och bland människor. 

 Deras tillvägagångssätt är åtminstone på ytan mindre hierarkiskt än vit-makt-rörelsens och 

rörelsen består ofta av lösa nätverk utan några utåt synliga ledare. En organisation som 

exempelvis Svenska Motståndsrörelsen är hierarkiskt uppbyggd med tydliga och synliga 

ledare. Medlemskapet eller grupptillhörigheten måste förtjänas och legitimeras av ledarna. 

Inom den autonoma rörelsen har man en mer uppmuntrande syn på aktioner på eget initiativ 

och på lokala ”gräsrotsinitiativ” genomförda av individer. Våldsamma handlingar utförs mot 

personer som uppfattas som fascister – nazister, myndigheter, polisen eller andra som man 

anser agerar orättvist. (Lodenius, 2006; Säkerhetspolisen, 2016)) 

  

Den autonoma rörelsen 

Den svenska vänsterextremismen, som i den här uppsatsen definieras bland annat som den 

autonoma vänstern, (ibland också enbart den autonoma rörelsen) har en bakgrund som skiljer 

sig från vit- maktrörelsen. Grupper inom den utomparlamentariska vänstern i Sverige har en 

historisk bakgrund som ligger närmare nutiden. Frågor gällande exempelvis globaliseringen, 

djurens rätt och EU är frågor vars ursprung kan härledas till 1990-talet. En våldsam 

utomparlamentarisk vänster har funnits längre i både Europa och Sverige men med en annan 

agenda och ganska få gemensamma nämnare med nutidens extremvänster. Den första stora 

vågen av våldsamma yttringar på vänsterkanten i efterkrigstiden kan härledas till den så 

kallade ”68-vänstern”. Baader-Meinhof-ligan, en tysk militant rörelse som blev världskända 

under 1970-talet var en produkt av ”68-vänstern”. Dagens grupper har sitt ursprung ur en 

annan samhällsdebatt och uppkom i ett annat samhällsklimat än det som rådde på 1960-talet. 

Grupper som exempelvis AFA (Antifascistisk Aktion) bildades under 1990-talet av en grupp 

folkskolestudenter, och var på sätt och vis en produkt av sin samtid, en tid med 

främlingsfientliga strömmar i samhället, en het EU-debatt och en globaliseringsvåg som 

började ifrågasättas. AFA:s mål då som nu är att bekämpa fascismen var den än uppkommer 

och med alla medel som finns att tillgå. Detta innebär att våldsamma och olagliga metoder 

inte är främmande för dess anhängare. AFA har ingen strikt hierarki utan deras metoder och 
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ideologi präglas av en ”do-it- yourself- anda”. Organisationen är på sätt och vis ansiktslös, 

och aktionerna sker oftast på ett autonomt vis där deltagarna är maskerade. Här skiljer man 

sig från vit-makt-rörelsens motsvarande våldsamma grenar som har en tydligare ledarstruktur 

och en annan sammanhållning. Maskering förekommer inte lika ofta i vit-makt kretsar som 

inom AFA och dess nätverk. Eftersom de vänsterextrema grupperna haft en mer odefinierad 

uppbyggnadsstruktur och mera av en ”do-it- yourself-anda” har deras propgandamaskin varit 

mer amatörmässig än deras antagonisters. Propagandadistributionen har skett på en mer 

självständig nivå och den delen av arbetet har inte haft samma slagkraft som vit-makt-

rörelsens. Det ansiktslösa systemet kan vara en orsak till detta, då det så att säga inte finns 

någon ansvarig avdelning som kan utveckla detta på en professionell nivå (Lodenius 2006) 

 

De båda rörelsernas koppling till det offentliga rummet och dess användande 

Både den utomparlamentariska vänstern och vit-makt- rörelsen använder sig av metoder som 

avfärdas av det demokratiska samhället och rättsväsendet. Dessa grupper varken kan eller vill 

utnyttja samhällets lagliga vägar för att skaffa sig politiskt inflytande. Således blir det 

offentliga rummet ett viktig forum för både aktioner och propagandaspridning. Eftersom detta 

är gemensamt för båda grupperna sker ofta en konfrontation grupperna emellan just i det 

offentliga rummet. Vissa skiljelinjer kan poängteras gällande vilka metoder som används och 

hur propagandaspridningen ser ut. Eftersom den våldsbenägna vänstern med AFA i spetsen 

har som mål att bekämpa fascismen var den än uppkommer blir det offentliga rummet en 

arena där fascismen inte ska få uppkomma. Det är viktigt att påpeka att begreppet fascism 

innefattar allt som AFA ogillar med samhället. Således kan både polisen, nationalsocialister, 

borgerliga partier och rättsväsendet vara fascister, det vill säga agera på ett sätt som gynnar en 

samhällsstruktur som enligt AFA är fascistisk och som ska störtas (Lodenius, 2006). Vit-

makt-rörelsen har andra prioriteringar och andra fiender, där extremvänstern är en av de 

största fienderna. Detta beror inte enbart på att de utgör ett fysiskt hot och är en konkurrent 

om det offentliga rummet utan att deras värderingar krockar med vit-makt- rörelsens på flera 

punkter. Grupper som kan bli föremål för attacker från vit-makt-rörelsens medlemmar är 

judar, romer, HBTQ-personer, färgade och personer som legitimerar eller stödjer dessa 

grupper (Lööw, 2015, s.142). I likhet med extremvänstern blir alla som uppfattas som vänligt 

inställda till ovan nämnda ämnen deras fiender och med vit-makt-rörelsens ordval 

”folkförrädare”.  

Olaglig affischering blir ett sätt för dessa grupper att nå ut med sitt budskap, ett komplement 

till internet, där potentiella sympatisörer själva måste söka upp informationen. I det offentliga 

rummet blir budskapet mer direkt, påtvingat om man så vill. Huruvida det offentliga rummet 

är en effektiv rekryteringsbas eller inte är en fråga som förblir obesvarad, men nog finns det 

skäl att tro att budskapen kan nå fram till människor som inte annars hade sett det. Offentliga 

aktioner, som exempelvis demonstrationer, får ofta medial genomslagskraft, särskilt om det 

innehåller våldsamma inslag. Detta är EU-toppmötet i Göteborg år 2001 ett starkt exempel på: 

bilden av stenkastande demonstranter och Avenyn som mera liknande ett slagfält än en 

paradgata är vad många associerar med EU-toppmötet. Hur många minns vad som stod på den 

politiska agendan och vad för politiska överenskommelser som gjordes? Således lyckades en 

förhållandevis liten våldsam grupp ur extremvänstern få en enorm uppmärksamhet från 

massmedia och väcka en stark allmän opinion (Gabrielsson, 2006). Även den våldsamma 
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konfrontationen mellan nationalsocialistiska Svenska Motståndsrörelsen och antirasister 

(vissa med kopplingar till extremvänstern) i Stockholmsförorten Kärrtorp i december 2013 

fick stor uppmärksamhet, där fokus från media riktades mot Svenska Motståndsrörelsen 

(YouTube, 2014)) Det är således i det offentliga rummet som genomslagskraften och 

möjligheten till uppmärksamhet är som störst, därför blir detta forum också väldigt laddat för 

båda grupperna.  

Även om internet är det forum där mest information sprids, och det kittel som håller ihop de 

båda rörelsernas organisationsmässiga struktur har det offentliga rummet och användandet av 

illegal affischering en unik funktion: nämligen som ett sätt att markera sitt revir. Genom att 

sätta upp klistermärken i det offentliga rummet, på lyktstolpar, elskåp och liknande kan man 

visa sina motståndare att man existerar (”anonym”, personlig kommunikation, 10 maj 2016) 

Då båda grupperna har ett erkänt våldskapital fungerar detta som en skrämseltaktik, ett 

indirekt hot mot antagonisterna. Ett övertag på propagandafronten på gator och torg skickar 

en viktig signal till motståndarna om vem som för tillfället bestämmer och har makten. Detta 

sätt att tänka liknar den typ av gängmentalitet som råder i storstäder om vilka som har makten 

i ett visst område. Graffitikulturen visar också tecken på en liknande typ av ”revirmarkör”. 

Likt vit-makt- rörelsen har graffitikulturen musikaliska kopplingar, i detta fall hiphopen 

(Seierstad, 2013). 

Graffitikulturen verkar också i det offentliga rummet och makthavare och allmänheten har 

under dess historia haft ett delvis ambivalent förhållande till den. Den uppstod som en 

ungdomskultur kopplad till en viss samhällsgrupp och en viss musikstil, i likhet med 

skinheadskulturen. Det finns inom graffitikulturen en anarkistisk ådra, där tillfredsställelsen 

hos utövaren ligger i att begå en olaglig handling och samtidigt få utlopp för en kreativitet, en 

maximal frihetskänsla. Samtidigt var graffitikulturen i dess ursprung strikt hierarkisk, något 

som Åsne Seierstad illustrerar på ett övergripande sätt i boken om terroristen Anders Behring 

Breivik – ”En av oss” (Seierstad, 2013). Breivik tillhörde den första generationen 

graffitiutövare i Norge på 1990-talet. Den hierarkiska strukturen beskrivs bland annat som att 

man som utövare kan avancera från olika stadier, från toy till king, där toy står för nybörjare 

och king står för de bästa taggarna, alltså utförarna. Att vara en wannabe är ett skällsord och 

står för någon som tror sig vara mer än han är. Här finns kopplingar till vit-makt 

organisationer som exempelvis Svenska Motståndsrörelsen där medlemskapet endast kan 

delges i utbyte mot prestation och hängivenhet: man måste således förtjäna det. Dessutom har 

Svenska Motståndsrörelsen en hierarkis uppbyggnad där medlemmarna kategoriseras utifrån 

olika egenskaper/ olika sätt av engagemang, där vissa är mer eftertraktade än andra (Lööw 

2015). Inom graffitikulturen var en king någon som både visade konstnärliga färdigheter och 

en våghalsighet. Genom att utföra spektakulära aktioner, som att exempelvis måla över en hel 

tågvagn eller spraya på svåråtkomliga/ hårdbevakade ställen steg man i graderna. Således 

ingick en katt-och-råtta-lekande med polisen som en del i att visa våghalsighet. Dessutom 

fanns det interna hederskodex som inte fick brytas. Att spraya över eller signera över någon 

annans graffitimålning ansågs moraliskt förkastligt och kunde leda till repressalier i form av 

social utstötning. Att tjalla till polisen om andra graffitiutövare var också ett hedersbrott 

(Seierstad, 2013).  Här fanns det alltså en paradox kopplad till det offentliga rummet; att synas 

så mycket som möjligt utan att trampa andra på tårna. Dessutom fanns en gemensam fiende i 

polisen och potentiella tjallare och konkurrenter om ens eget område.  Graffitikulturen har 

alltså vissa likheter med de extrema politiska aktörerna i det offentliga rummet, även om det 

också finns mycket som inte förenar dem.  
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Även i de slagord som skanderas på demonstrationer på vänsterkanten finns en koppling till 

detta revirtänkande: ”Inga nazister på våra gator” är en slogan som skanderats i många 

årtionden för att markera sin avsky mot vit-makt- rörelsens grupper (A-L. Lodenius, personlig 

kommunikation, 27 april 2016) En tydlig signal om vilka värderingar och vilka grupper man 

anser ska ha inflytande över det offentliga rummet.  

  

 Olaglig affischering – regelverk  

”Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 

upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 

anordningar som är avsedda för detta ändamål”. (Örebro Kommun 2016) 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  

25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-14 §§, 15 § första 

stycket, 16 §, 18-20 §§ och 22-23 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra 

stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 

förverkande.  (Örebro Kommun 2016)                         

Örebro Kommuns regelverk är med som exempel eftersom kommunen fick en förfrågan om 

att bli intervjuade kring regelverk och rutiner kring olaglig affischering. Blir en person 

ertappad med att ha genomfört olaglig affischering är straffet enligt Ordningslagen böter. 

Lagen i fråga är viktig att ha i beaktande vid vidare läsning där en affischerare intervjuas och 

bland annat diskuterar olaglig affischering kopplad till risker och konsekvenser.  

 

Intervju – affischerare inom den autonoma rörelsen 

Bakgrund: Intervjupersonen har mångårig erfarenhet av aktivism inom den 

autonoma rörelsen både i större stöder och på landsbygden. (”anonym”, personlig 

kommunikation, 10 maj 2016). Intervjun redovisas nedan med talstreck för att 

läsaren ska få en mer autentisk upplevelse om vad som sades. Svaren från 

intervjupersonen återges i en språkligt bearbetad form, för att förtydliga för läsaren.   

                       Vilken typ av olaglig affischering förekommer? 

-  Klistermärken som är lättare att få upp och tar mindre plats, de syns dock inte lika 

mycket, affischering med tejp eller häftklamrar att sätta upp affischer med på 

informationsbrädor, papperstunnor eller på elskåp, olaglig affischering men lätt att 

ta bort om det sitter fast med tejp kvar, affischering med klister- man klistrar ett 

elskåp eller en papperstunna eller en soptunna, med klister och sedan stryker man på 

affischen, ganska svårt att få bort – klistermärken tar bara några sekunder att sätta 

upp, ganska få som reagerar om de ser en sätta upp ett klistermärke, ingen skulle bry 

sig om det, de läser vad som står eventuellt och sen går de vidare, det är liten chans 

att någon ringer polisen om de ser mig sätta upp, folk ser det inte som brottsligt. Det 

tar lite längre tid att sätta upp med tejp eller häftklamrar, det är större chans att folk 

skulle undra vad man håller på med, de kanske tror att man gör reklam för någon 

konsert eller klubb eller liknande. Det är lite större chans att någon skulle få för sig 
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att ringa polisen. Det som tar längre tid men som är mest effektivt sett till att synas 

och stå kvar är klister, men det reagerar folk på om de ser att man håller på. 

Antingen har man en klisterburk eller en petflaska med klister i och en svamp som 

man baddar och stryker på elskåpet. Det syns tydligt och det kanske folk reagerar 

på, vilket är en anledning till att det inte förekommer så ofta. Det märks att det inte 

går att få bort och så där, klistermärken kan man ha med sig i vilket sammanhang 

som helst egentligen, och därför blir det ju större spridning på klistermärken. Det 

kan man sätta upp utanför sin arbetsplats eller utanför sin skola, när man går i en 

park eller när man är på väg hem från krogen på kvällen, medan den andra formen 

av affischering med större affischer kräver mer planering; man går inte runt med 

affischer och klister om man inte planerar att affischera, så därför kanske man bara 

ser affischer på vissa ställen medan man kan se klistermärken överallt egentligen i 

det offentliga rummet.  

-  

- När det gäller att få fram klistermärken kan man göra på olika sätt, ibland så trycker 

man själv och skriver ut med en skrivare på arbetsplatsen eller i hemmet, eller så 

kan man beställa från ett tryckeri och få lite större mängder. Klistermärken beställer 

man oftare från ett tryckeri än man beställer affischer, och så får man ofta 5-10 tusen 

klistermärken, då räcker det ett tag och det är ganska smidigt att ha. Vi trycker våra 

egna klistermärken och affischer som vi dels sätter upp själva som en del av vår 

dagliga eller veckovisa verksamhet, sen så kan vi sprida de affischerna eller 

klistermärkena på olika sätt; dels kan folk maila och fråga ”jag vill ha klistermärken, 

kan jag få några?”. Då kan det skickas ut med ett kuvert 100 klistermärken eller 

något sånt där, sedan kan man lägga det hos bokhandlare eller på möteslokaler. På 

politiska möteslokaler kan man lämna några 100 klistermärken eller ett gäng 

affischer så kan folk själva välja att aktivera sig på det viset – det finns en del 

socialistiska bokhandlare eller möteslokaler i Sverige, ofta i de större städerna, och 

där finns det som tradition att det ligger klistermärken och affischer från olika 

organisationer, som man vet att man får ta då.  

 

- Utifrån ett socialistiskt perspektiv prioriterar vi utifrån dels där det syns, där folk får 

syn på budskapet och där rätt personer får syn på budskapet, kanske i 

arbetarklassområden eller i anknytning till industrier eller liknande där 

arbetarklassen verkar bor och jobbar. Det är riktad propagandaverksamhet även fast 

det sker i det offentliga rummet. Utifrån ett antifascistiskt perspektiv verkar vi där 

motståndarsidan finns; där fascisterna finns. Det får ju stå för dem om de är smarta 

nog att sätta upp på smarta eller dåliga ställen, men det tar ju inte vi hänsyn till utan 

vi sätter upp där de finns och där de verkar, där de redan har synts. Generellt är det 

mest i stora städer som man ser vår propaganda och det beror nog på 

tillgängligheten. Om jag bor i en större stad då vet jag i vilka lokaler jag kan hitta 

klistermärken och affischer, det går från en tanke till genomförande på ganska kort 

tid. Jag kanske är på väg hem från jobbet och känner att jag vill sätta upp lite 

klistermärken, då kan jag gå till lokalen de ligger där upptryckta, jag kan ta med 

dem gratis, sen kan jag sätta upp dem. På landsbygden eller i mindre städer är ju 

tillgängligheten svårare; antingen måste jag trycka upp själv eller så måste jag 

beställa. Spontaniteten i olaglig affischering försvinner ganska mycket i småstaden, 

för det kanske tar en vecka eller flera veckor innan jag får tillgång till material. 
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Generellt tror jag att det fanns mer i mindre städer förut, både affischering och 

klistermärken, det tror jag är borta nu. 

 

 

 
 Vad är syftet med att sprida budskap med olaglig affischering? 

 
- Snarare är det upp till den fascistiska rörelsen att svara på den frågan, för vi agerar 

ju endast som en motpol till dem. Vi vet att den fascistiska rörelsen använder olaglig 

affischering dels utifrån ett teoretiskt perspektiv och dels utifrån ett fysiskt 

perspektiv som hela den fascistiska rörelsen är uppbyggd på, de står ju på sitt 

teoretiska perspektiv för de har ju sina åsikter, tankar om hur de vill förändra 

samhället som de vill få ut och sprida. Detta kan de göra via olaglig affischering i 

form av klistermärken och affischering. I och med att de är traditionellt sett en 

ganska ljusskygg rörelse som inte har accepterats i traditionella medier eller i 

politiska sammankomster och sammanhang så väljer de att göra det utanför 

parlamentet och utanför media, för det är där de finns och det är där de kan verka. 

Därför använder de olaglig affischering på ett sätt som Socialdemokraterna och 

Moderaterna aldrig skulle göra. Vill dessa partier föra fram en åsikt så är det relativt 

enkelt för dem att skriva en insändare eller hålla ett anförande i riksdagen eller så. 

Det är utifrån det teoretiska perspektivet som fascisterna väljer att använda sig av 

olaglig affischering. Sedan har de en praktisk grund och en fysisk agenda som man 

inte riktigt kan ta ifrån dem; det handlar om att ta gatan i besittning, dels att de 

själva ska ta gatan i besittning, men också för att förhindra andra människor från att 

röra sig i det offentliga rummet och ta utrymme i det offentliga rummet. Genom den 

olagliga affischeringen så kan de göra områden och stadsdelar otrygga för andra 

människor, för socialister, homosexuella, invandrargrupper, olika grupper av 

människor som är ett hot för fascister och som är hotade av fascister; så det är en 

teoretisk och en fysisk agenda. 

 
 – Då vill vi förhindra det utifrån samma perspektiv egentligen. Dels vill vi förhindra 

utifrån ett teoretiskt perspektiv, vi kan sätta upp vår propaganda, affischer och 

klistermärken som ett motargument till deras. Det finns en annan problemformulering 

som vi står för, som folk kan ta till sig och som folk kanske inte hade kommit i 

kontakt med om det inte hade varit för vår motaktion. Vi gör det också för att bemöta 

deras fysiska agenda, för att de inte ska få ta områden och offentliga utrymmen i 

besittning och göra det otryggt för andra människor.  

 
– Om man är beslutsam och ihärdig som antifascistisk grupp så är min erfarenhet att 

fascisterna kommer tröttna på att affischera. Det blir då ett ganska långdraget 

propagandakrig som ofta kan ha en motsatt effekt för dem. Om de börjar ha närvaro i 

en stad eller i ett område som de inte har haft tidigare och börjar sätta upp sin 

fascistiska propaganda, som sedan bemöts med socialistisk eller antifascistisk 

propaganda i en omfattning som de inte kan bemöta, motståndarsidan sätter upp 

mycket mer och mycket effektivare än vad de gör så får det en motsatt effekt. Förut 
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fanns det ingen politisk propaganda, men nu ser det ut som ett socialistiskt område 

eller ett antifascistiskt område, för det är bara den propagandan som sitter kvar uppe, 

då är det min erfarenhet att de ger upp den kampen om det offentliga rummet på det 

viset. Det kan utmynna mer eller mindre i ett propagandakrig som slutar med att den 

ena sidan ger sig. Så vitt jag vet har det aldrig förekommit i mer än ett eller två år att 

fascister kontra antifascister sätter upp propaganda varannan dag i en stadsdel - tillslut 

kommer endera sidan att ge sig. 

 
Har internet/ sociala medier förändrat omfattningen av denna verksamhet? 

 
- Det utrymme som inte gavs till fascister tidigare i det offentliga rummet i den 

etablerade debatten och i de etablerade medierna, det utrymmet ges nu till dem i de 

medier som de själva har skapat. En rörelse som jag ser som nyfascistisk har 

kommit in i riksdagen (Sverigedemokraterna). De har sina sajter på internet, de är 

aktiva på olika forum. Hela näthatsdebatten grundar sig i en fascistisk närvaro på 

internet, och de flesta människor finns på internet idag, de flesta människor 

använder internet i sin vardag, och kan komma i kontakt med den här formen av 

organisationer och åsiktsyttringar. Därför tror jag att behovet för fascisterna och 

också för socialisterna att synas i det offentliga rummet har blivit mindre i och med 

att internet har blivit en sådan naturlig del i folks liv.  

 
- På samma sätt var det naturligt förr att man gick förbi lyktstolpar och kunde se 

propaganda som ofta då angav en e-postadress eller en hemsida eller en adress man 

kunde skicka brev till. Detta var egentligen bara en mellanhand för att få in folk på 

en hemsida där man kunde läsa mer; ett klistermärke eller en affisch kan ju bara ge 

så mycket information, det kanske står några ledord och en hemsida, och så om man 

är intresserad kan man söka sig till den hemsidan. I och med att människor använder 

internet på ett så naturligt sätt så har man tagit bort den mellanhanden, människor 

kommer komma in på de här sidorna ändå, de är ganska populära hemsidor.  

 

 Hur ser riskbedömningen ut gällande olaglig affischering? 

 

– Utifrån ett antifascistiskt perspektiv finns det två typer av riskbedömning, dels en 

polisiär risk och en risk från motståndarsidan att de får syn på en. I båda fallen är den 

risken ganska liten. Polisiär repression är obefintlig i princip, framför allt angående 

klistermärken. Jag har aldrig hört talas om någon som blivit stoppad av polis eller 

lagförd för att ha satt upp ett klistermärke på en lyktstolpe, självklart är det en olaglig 

handling, men det är svårt att få någon dömd i domstol. Det ses som ett ganska 

oskyldigt brott även i allmänhetens ögon eftersom man är så van vid att se 

klistermärken. Allmänheten bryr sig inte, polisen ser det inte och kanske inte skulle 

bry sig så mycket, och motståndarsidan ser det inte heller riktigt, det går ganska 

smidigt. Om man vill kan man ju se till att ingen ser när man sätter upp klistermärken. 

Affischering där emot, klisteraffischering har väl lite större repressionsfrekvens. Det 

har hänt att polisen stoppat olaga affischeringar; anmält dessa affischeringar och det 

har lett till någon dom i några enstaka fall. Det är inget brott som jag skulle säga går 
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att punktmarkera eller stoppa på det sättet; dels finns det inget intresse från polisiär 

sida för detta, och dels är det ganska svårt att stoppa. Även i en liten stad kan man 

inrikta sig på olika områden, affischering kan ju ske över en hel kommun och då blir 

det jättesvårt för polisen att punktmarkera eller sätta stopp för det. Jag är övertygad om 

att vill man använda sig av olaglig affischering så kommer man att kunna göra det, 

även om man skulle bli stoppad och lagförd i något enstaka fall så är straffet 
obefintligt. Det handlar om små böter, så repressionen är nog inget problem för 

människor som sysslar med olaglig affischering.  

 

– Risktänkandet handlar mer om effektivitet än rädsla för repression. Till exempel om 

jag skulle affischera under lunchrusning även i en liten stad så skulle folk stanna, titta, 

vilja diskutera, - polisen kanske skulle få syn på oss. Eventuellt skulle någon ringa till 

polisen och det skulle ta onödigt lång tid att sätta upp affischerna. Därför sker nog 

olaglig affischering oftast på natten; det går snabbare och är effektivare. 

 
Upplever du att polisen är framgångsrika och aktivt arbetande för att stävja 

dessa aktioner? 

 
– Jag upplever varken att polisen är effektiv eller aktivt arbetande för att stävja den här 

verksamheten. De är heller inte framgångsrika i att ta fast folk, - jag vet folk som åkt 

fast för klisteraffischering någon enstaka gång, men folk slutar inte med det, utan 

anpassar verksamheten så att man inte åker fast igen. Jag känner ingen 

återfallsförbrytare kring olaglig affischering som blivit fastagen fem-sex gånger. 

 
 Hur väl lyckas motståndarna med sina aktioner på området? Gör ni något för 

att förhindra deras framfart?  

 
 – Om motståndarna i perioder och på vissa platser affischerat väldigt mycket, och att 

den affischeringen suttit kvar ett tag ses det som en vinst för den organisationen som 

affischerat. Det handlar om att ge uppmärksamhet till sin egen organisation och rörelse 

och att motarbeta motståndarna. Det har hänt att när fascister har affischerat i en stad 

så har det stått i tidningen att affischeringen har skett och vilken organisation som 

ligger bakom och då är det så klart en framgång för den organisationen, för de har 

lyckats få uppmärksamhet och det är det de vill ha. Dock är det på lång sikt i de allra 

flesta delarna av Sverige inte en effektiv kamp att föra för fascisterna, för dels finns 

det organisationer som arbetar aktivt för att motarbeta deras propaganda, 

organisationer som har som policy att inom 24 timmar ska den fascistiska 

propagandan var borttagen, men också att det finns en ganska stor avsmak för 

fascistiska organisationer hos allmänheten. Det är inte bara aktiva antifascister som tar 

ner fascistisk eller nazistisk propaganda, många som ser ett klistermärke med Hitler på 

kommer att ta ner det klistermärket eftersom det finns en kutym om att fascismen är 

någonting dåligt. Därför påstår jag att den fascistiska propagandan generellt sett inte 

har varit effektiv, och att den inte är effektiv i ett samhällsklimat som Sverige. Men 

det har såklart gett någonting för dem och det är ett sätt att nå ut med sitt budskap som 

kan vara effektivt.  
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– Den aktionsbaserade fascistiska rörelsen som Svenska Motståndsrörelsen bygger 

mycket av sin verksamhet på propagandaspridning, delvis då genom olaglig 

affischering men också genom manifestationer och torgmöten, och de arbetar mycket 

med det här. Jag skulle dock hävda att de tar mindre plats nu, de får mindre 

uppmärksamhet i media, och de får mindre ansökningar eller medlemmar och 

sympatisörer på grund av deras propaganda nu än vad de fick för 5-15 år sedan. Ibland 

har de satt upp propaganda i ett område där inte vi har några aktiva medlemmar, men 

när vi kommer dit för att ta ner deras propaganda så är den redan nedriven, trots att det 

inte finns några aktiva antifascister i det området. Slutsatsen blir då att några ur 

allmänheten har rivit ner deras propaganda – där har vi en fördel gentemot dem.  

 

  I vilken omfattning har människor åkt fast och dömts för olaglig affischering 

inom organisationen?  

 
– Jag har aldrig hört talas om att någon blivit lagförd för att ha satt upp klistermärken 

från endera sidan. När det gäller affischering så är det kanske en av hundra 

affischeringsrundor som leder till en fällande dom. Denna typ av aktioner är ju på ett 

sätt en oskyldig form av brottslighet, som väcker avsky hos väldigt få människor. 

Polisen ser det inte som högprioriterat av naturliga anledningar tycker jag. Förut var 

det en väg in i den fascistiska rörelsen; det var något man kunde börja med som ny 

aktivist eftersom det är en liten risk att åka fast och om man åker fast blir 

konsekvenserna inte särskilt stora. Nya aktivister har inte så mycket erfarenhet och 

kanske inte så mycket mod till att genomföra saker och då är olaglig affischering en 

bra början för man bryter ändå mot lagen, man tar det steget, även fast man inte har 

den erfarenheten förut av att bryta mot lagen så är det ändå det man gör, det är en 

mental spärr som sätts ur spel. De flesta människor har ju ändå med sig från barnsben 

att man inte ska bryta mot lagen, och om man inte har gjort det innan så kan det vara 

ett ganska stort steg att ta. Via olaglig affischering kan man bryta den mentala spärren 

utan att det blir så stora konsekvenser för en som person.  

 
– Rädsla för polisiär repression har jag aldrig upplevt vid olaglig affischering, däremot 

kan både den fascistiska och den antifascistiska sidan känna oro för den motsatta 

gruppen. ”Vad händer om vi stöter ihop med AFA eller SMR när vid är ute och 

affischerar”. Där kan det finnas en rädsla för då kan det ju uppstå en mer fysisk 

konfrontation. Jag tror rädslan för polisen i det fallet är väldigt liten – det är inte 

vanligt att grupperna har stött ihop i samband med affischering men det har 

förekommit under intensiva perioder. Exempelvis kan man ju använda olaglig 

affischering för att mobilisera till en demonstration, och då veckan eller veckorna 

innan demonstrationen kanske man är ute väldigt mycket och sätter upp affischer, 

både från arrangören till demonstrationen och människor som ordnar en eventuell 

motdemonstration, och då har konfrontationer uppstått och då har folk varit beredda på 

det också. I de fallen blir det en ganska stark symbolik kring de olagliga 

affischeringarna, i och med att det är en symbol för vilka som har gatan i besittning 

och då kan det uppstå väldigt konfrontativa situationer, – om bråk uppstår då och 

polisen blir indragen är det de våldsamma handlingarna som en aktivist döms för och 
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inte för den olagliga affischeringen (”anonym”, personlig kommunikation, 10 maj 

2016). 

 

 Sammanfattning/ slutsatser av intervjun 

Klistermärksuppsättning uppfattas som ett oskyldigt brott – både av affischerarna själva och 

av allmänheten. Polisens oförmåga att gripa människor för detta brott är också en faktor som 

bidrar till attityderna kring brotten. Eftersom affischerarna själva uppfattar risken att bli 

gripen av polis som i det närmast obefintlig kommer troligen den här typen av aktioner att 

fortsätta obehindrat. Förmågan att kunna trycka upp klistermärken i enorma mängder (i 

tusentals) leder till att spridningen är stor och att det blir svårare att få fast en enskild individ 

för en sådan handling. Att koppla en enskild individ till själva uppsättningen är svår – särskilt 

när allmänheten tycks ta lätt på denna typ av brott. Tillgängligheten styr förvisso på vilka 

ställen i landet den olagliga affischeringen sker – men klistermärken kan tryckas upp och få 

en enorm spridning endast genom att ett fåtal personer deltar i aktionen (”anonym”, personlig 

kommunikation, 10 maj 2016). 

Intervjupersonen är tydlig med att den autonoma rörelsen i första hand agerar som en motpol 

till det som intervjupersonen kallar ”den fascistiska rörelsen”. Denna rörelses mål är att ta det 

offentliga rummet i besittning och skrämma upp människor som inte passar in i deras 

ideologi. Således gör den autonoma vänsterrörelsen samhället en tjänst (enligt de själva) 

genom att beskydda diverse grupper från fascisterna. Det olagliga blir i det här fallet inte 

tillräckligt olagligt för att inte vara legitimt – ”Målen helgar medlen” gäller alltså i detta fall.  

Internet har gjort att vit-makt-rörelsen har kunnat nå ut till människor på ett bredare plan, och 

det har dessutom skapat en zon där den autonoma rörelsen inte kan stoppa ”fascisterna”. Det 

offentliga rummet är fortfarande en plats där kampen om utrymme och makt går att föras 

genom aktioner och aktivism. (”anonym”, personlig kommunikation, 10 maj 2016) 

Att det finns ett ”revirtänkande” bekräftas tydligt i intervjun (”anonym”, personlig 

kommunikation, 10 maj 2016).  Således är det offentliga rummet en plats där striden i första 

hand gäller vems agenda som ska få synas. Journalisten Anna-Lena Lodenius, med mångårig 

granskning av den autonoma vänstern och vit-makt-rörelsen på sitt cv svarar instinktivt 

”revirpinkande” på frågan om varför dessa grupper använder sig av olaglig affischering och 

klistermärksuppsättning än idag (trots ett forum som internet, där den potentiella 

rekryteringsbasen är mycket större) (personlig kommunikation, 27 april 2016). Det offentliga 

rummet är också kontrollerbart på ett annat sätt än vad internet är, där det är svårare att få 

övertaget. Förmågan att ta bort information och olämpliga åsikter är svårare på internet, om 

inte säga omöjligt, om man inte är en kunnig ”datahackare”. I framtiden kan man tänka sig att 

internet också blir en plats där maktkamper kommer att utspelas på ett liknande sätt som i det 

offentliga rummet, där diverse dataintrång och hackning av hemsidor kanske blir vanligare. 

Detta kan dock troligen aldrig ersätta det offentliga rummet som maktarena eftersom det 

offentliga rummet inbjuder till en kamp där vem som helst kan agera aktivist.  

Intervjupersonens analys gällande att fascismen är på nedåtgående och att dessa 

organisationer får färre medlemmar och syns mindre i media nu än tidigare, är en analys som 

förmodligen inte vit-makt-rörelsen och en organisation som Svenska Motståndsrörelsen skulle 

hålla med om. Detta påstående får inte heller stöd av författaren och historikern Helene Lööw 
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i boken ”Nazismen i Sverige 2000-2014” (Lööw 2016) som snarare redogör för att den ovan 

nämnda organisationen har ökat sin aktivitet och flyttat fram sina positioner nationellt. Här 

kan mycket väl den egna subjektiviteten ha en roll, informanten vill inte höja upp sina 

motståndare och säga att de har ett övertag även om så vore fallet. En intervju med någon från 

”motståndarsidan” hade varit intressant för att få deras egen bild av utvecklingen inom vit-

makt-rörelsen, och också för att få deras syn på motståndarnas utveckling de senaste åren. 

Vem som egentligen har övertaget tycks också bero på var i landet man befinner sig – vilket 

belyses längre fram i den här uppsatsen.  

 

          
 

Bild 1: Nordiska Motståndsrörelsen                  Bild 2: Antifascistisk Aktion 

Foto: Vincent Håkansson 2016-05-10              Foto: Vincent Håkansson 2016-05-10 

 

Det offentliga rummet som skådeplats – digitalt exempel 

De nazistiska rörelserna verkar i det offentliga rummet; inte bara genom olaglig affischering 

utan även genom bland annat flygbladsutdelning och diverse riktade aktioner. Oftast filmar 

exempelvis Svenska Motståndsrörelsen dessa aktiviteter och lägger ut på sina internetkanaler.  

En film som illustrerar på ett tydligt sätt hur det offentliga rummet är en skådeplats där 

kampen om utrymme är värdeladdat hämtas från en höstdag i Västerås år 2012. Svenska 

motståndsrörelsen har flygbladsutdelning utanför en galleria i staden och i videon som de 

själva lagt upp från händelsen (Motstandsmedia, 2012)) en så kallad ”Kamprapport” utspelar 

sig följande scenario: Två ordningsvakter kommer fram till en av motståndsrörelsens 

medlemmar som filmar flygbladsutdelningen. Den ena ordningsvakten frågar varför personen 

filmar och om de har något tillstånd att stå på platsen och dela ut flygblad. En annan av 

organisationens företrädare svarar då att det inte behövs något tillstånd att stå och dela ut 

flygblad på allmän plats (detta sker utanför en galleria, på marken utanför entrén). 

Ordningsvakten förklarar att han är ålagd av fastighetsägaren att sköta ordningshållningen på 

objektet i fråga (alltså gallerian). Om flygbladsutdelarna inte kan uppvisa ett skriftligt tillstånd 

från fastighetsägaren att de är tillåtna att stå där och dela ut flygblad så måste ordningsvakten 
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avvisa dem från platsen. Motståndsrörelsens företrädare argumenterar emot och hävdar att de 

står på allmän plats, och att de har tillstånd i grundlagen att stå på allmän plats och dela ut 

flygblad, han hävdar också att även inne i gallerian är allmän plats och att Motståndsrörelsen 

kan stå där och opinionsbilda med stöd i grundlagen. Ordningsvakten svarar med att ”det här 

är inte allmän plats” och hänvisar sedan till ”PL 13” – vilket ärr en lag om avvisning av 

människor som stör ordningen på en plats: Om en folksamling, som inte är en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt 

uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får 

deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de 

befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas (Riksdagen, 

1984) 

 Vad som sedan händer är att polisen tillkallas till platsen och aktivisterna blir gripna 

liggandes på marken efter att ett kort tumult uppstått (Motstandsmedia, 2012) 

Här står alltså ord mot ord. Ordningsvakten hävdar att det krävs ett skriftligt tillstånd av 

fastighetsägaren att stå och dela ut flygblad utanför gallerian (fastigheten). Aktivisterna 

hävdar att det på allmän plats inte behövs något tillstånd för en flygbladsutdelning. Vad är det 

egentligen som gäller i denna situation? Lagen går att tolka på flera sätt beroende på hur man 

betraktar aktivisternas aktion. Det som filmen visar är ett tiotal aktivister som delar ut 

flygblad och står med sina fanor utanför gallerian. 

Ordningslagen – Svea Rikes Lag 

” Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat 

område. Ett undantag är om platsen endast används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan 

att inkräkta på någon annans tillstånd. Exempel på sådant undantag kan vara när skolklasser 

och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor” (Polisen 2016). Det krävs dock alltid 

tillstånd för att demonstrera eller ha en offentlig opinionsyttring, vilket på sätt och vis 

Svenska Motståndsrörelsen hade vid det här tillfället, om än i ganska blygsam form.  

”En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.” (Riksdagen, 1993) 

Lokalt regelverk - Västerås 

 

3§ Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 

2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 1 Punkt och 

Klippans parkeringsplats 2 Lögarängsbadet, Lövudden och Sundängens bad 3 Perronger, 

väntsalar och biljetthallar i anslutning till Västerås Centralstation inkl. gångbro. 4 

Slottsträdgårdsparken  

5 Entréer, gågator och gångbroar i Punkt, Gallerian, Skrapan, Arosian, Centra och Sigma 

(nazisterna stod utanför entrén till ”Punkt”, en galleria ) 

6 Efter skoltid på skolgårdar som är tillgängliga för allmänheten. (Västerås kommun, 2016) 

 

 ”De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella bestämmelser 

som finns i Ordningslagen. I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning 

https://lagen.nu/1993:1617
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och säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela lokala regler 

som innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden.” 

”Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom- och utomhus som 

inte är allmän plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan 

t.ex. vara utrymmen som används för gång-, cykel- eller biltrafik. Dessa områden är i de allra 

flesta fall privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges 

särskilt, på alla offentliga platser.” 

1§ Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 

kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare 

bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Västerås skall upprätthållas. (Västerås 

Kommun 2016) 

Västerås kommun har alltså lokala föreskrifter som tillämpas utöver Svea Rikes Lag. 

Ordningsvakten hänvisar till at det krävs ett skriftligt tillstånd från fastighetsägaren, vilket 

skulle kunna var en lag som tillämpas just i Västerås. Aktivisterna hänvisar till grundlagen 

och menar att flygbladsutdelning inte är att betrakta som en offentlig tillställning enligt 

ordningslagen: En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av 

Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 

platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om 

platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon 

annans tillstånd. (Riksdagen, 1993) 

Således kan slutsatsen bli att lagen är ganska otydlig och det finns en risk att en hel del 

gränsfall kan uppstå, och i fallet med ovan nämnda scenario är det svårt att avgöra vem som 

egentligen har rätt.  Att fastighetsägaren kan kräva ett skriftligt tillstånd av aktivisterna för att 

stå och dela ut flygblad utanför entrén till gallerian faller dock ganska orimligt, ett sådant 

påstående har inget stöd i polisens informationstexter i alla fall. Däremot har Västerås 

kommunfullmäktige antagit lokala föreskrifter (se ovan) som kan innefatta att 

flygbladsutdelning kräver ett skriftligt tillstånd. Detta är dock svårt att uttyda av deras egna 

dokument. Den polis som uttalar sig i frågan när jag redogör för mitt ärende och tar upp det 

här exemplet (personlig kommunikation, 18 maj 2016) ger inte ordningsvaktens agerande 

något stöd i det här fallet. Polisen menar att det förvisso kan finnas lokala föreskrifter att ta 

hänsyn till men att dessa inte kan gälla en flygbladsutdelning som till sin natur är tillfällig och 

inte innehåller någon annan rekvisita än själva flygbladsutdelningen eller lämnar några spår 

efter sig. Det är en aktivitet som inte kan räknas som ett arrangemang eller offentlig 

tillställning och därför inte omfattas av ordningslagen. Denna situation skapar en förvirring 

där olika lagparagrafer ställs mot kommunernas lokala föreskrifter. Denna förvirring 

diskuterades i en statlig utredning år 2008 (DS:2008:53) som bland annat tar upp exempel på 

konflikter av liknande karaktär som i exemplet ovan, och där utredarna drar slutsatsen att 

fastighetsägarna rent lagmässigt inte kan avvisa människor från att arrangera en 

sammankomst som exempelvis flygbladsutdelning på allmän plats med hänsyn till äganderätt 

av marken. 

En ytterligare aspekt i filmen som gör att ordningsvaktens agerande kan framstå som lite 

underligt är det faktum att han först hänvisar till att aktivisterna måste ha ett skriftligt tillstånd 

från fastighetsägaren. När aktivisterna vägrar acceptera hans påstående utan istället hänvisar 
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till grundlagen börjar ordningsvakten prata om ”PL13” eftersom en av aktivisterna stör 

ordningen genom att ”stå och skrika”. Därefter tillkallar ordningsvakten polisen. Som 

utomstående kan intrycket ges att ordningsvakten har ”PL13” som en plan B om hen inte 

lyckas få bort aktivisterna genom hänvisningen till det skriftliga intyget från fastighetsägaren. 

Aktivisterna kan inte anses störa den allmänna ordningen bara genom att dela ut flygbladen. I 

kraft av ordningsvakt är ju hans tolkning av vad som är störande av ordningen det som här ges 

företräde.  En tydligare lag hade underlättat för båda aktörerna i det här fallet.   

  

Nazismens framfart i Skaraborg – aktuellt exempel 

Under ett antal veckor våren 2016 har Sveriges Radio Skaraborg granskat Nordiska 

Motståndsrörelsens etablering i Skaraborg, ett geografiskt område bestående av ett antal 

kommuner mellan Vänern och Vättern (Sveriges Radio Skaraborg, 2016) Denna rörelse har 

som målsättning att störta det demokratiska systemet och har den senaste tiden genomfört 

flera propagandaaktioner i Skaraborg där man lagt ner flygblad i människors brevlådor och 

satt upp klistermärken i det offentliga rummet. En fastighetsskötare som jobbar vid ett 

köpcentrum i centrala Skövde berättar att nästan alla klistermärken som han tar bort i jobbet 

som fastighetsskötare har ”Nordfront” som avsändare. ”Nordfront” är en internetsida med 

starka kopplingar till Svenska Motståndsrörelsens verksamhet. Han berättar också att han 

aldrig sett någon som klistrat upp budskapen, och har således inte kunnat göra en 

polisanmälan mot någon (Sveriges Radio Skaraborg, 2016). Detta stärker uppgifterna från den 

olaglige affischeraren på vänsterkanten som berättade att nästan ingen någonsin grips för 

olaglig affischering på vänsterkanten. Således kan detta gälla även olaglig affischering oavsett 

budskap, det är ett brott där få personer åker fast.  

Det tycks också finnas en okunskap bland kommunerna i Skaraborg om all typ av 

våldsbejakande extremism, där de vanligaste formerna är islamistiskt våld, vit-maktrörelsens 

våld och våld från den autonoma rörelsen. Skara kommun är den kommun där Nordiska 

motståndsrörelsen etablerat sig och har sitt västsvenska högkvarter. Enligt Skara kommuns 

säkerhetsstrateg är det SÄPO (Säkerhetspolisen, 2016) som bidrar med information till 

kommunen om våldsbejakande extremism förekommer i kommunen. Enligt kommunen 

förekommer ingen sådan aktivitet i kommunen trots att radio Skaraborg kan avslöja att Skara 

är Nordiska Motståndsrörelsens västsvenska högkvarter och att det på orten spridits ut 

mängder av flygblad och olaglig affischering (Sveriges Radio Skaraborg, 2016) 

Min förståelse av situationen som utomstående blir att Skara kommun inte tycks ha någon 

kunskap om vad som förekommer, och kommunen gör själva inga egna undersökningar för att 

se hur det ligger till på orten. Att kommunens säkerhetsstrateg inte känner till 

propagandaaktionerna från Nordiska Motståndsrörelsen, där olaglig affischering är en del av 

verksamheten är anmärkningsvärt, och ett tecken på att denna typ av verksamhet tycks 

fortlöpa utan att det officiella samhället reagerar eller har någon kunskap om vad som 

försiggår. Allmänheten har heller inte informerat säkerhetsstrategen om att det förekommer 

olaglig affischering vilket ytterligare stärker bilden av att människor förvisso tycker det är ett 

obehagligt budskap som förmedlas, men att man ändå inte tar själva aktionerna på allvar, 

brottet med olaglig affischering tycks inte tas på allvar från något håll.  
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Slutsatser 

Här nedan redogörs (i sammanfattad form) för svaren på uppsatsens tre frågeställningar. En 

allmän diskussion kring ämnesområdet följer sedan.   

Hur ser tillvägagångssättet ut och hur förhåller sig dessa grupper till illegal 

affischering?  

Olaglig affischering förekommer både inom den autonoma vänstern och inom vit-makt-

rörelsen. Rent praktiskt sker detta genom bland annat uppsättning av klistermärken och 

affischering på olika platser i det offentliga rummet, men också genom att riva ner 

motståndarsidans propaganda.  Dessa rörelser består i sin tur av olika grupper, vars budskap 

och metoder delvis har varierat med tid och plats. De är alltså samlingsbegrepp för två 

politiska motpoler som använder sig av olaglig affischering i syfte att få ut sitt budskap och 

att skrämma sina motståndare. Rent praktiskt sker detta genom bland annat uppsättning av 

klistermärken och affischering på olika platser i det offentliga rummet, men också genom att 

riva ner motståndarsidans propaganda. På sätt och vis existerar de båda grupperna i symbios 

med varandra, eftersom deras närvaro i ett område kan trigga eller avskräcka motståndarnas 

vilja till affischering just där.  

I de grupper som sysslar med olaglig affischering av det offentliga rummet sker en ständig 

dynamisk maktkamp grupperna emellan. Maktpositionerna kan skiftas och förskjutas från en 

dag till en annan i diverse propagandakrig om utrymmet i det offentliga rummet. Ibland sker 

maktdemonstrationerna i form av våld, men oftast räcker ett systematiskt sabotage av den 

andra gruppens uppsatta propaganda som verktyg för att vinna striden.  

Hur ser regelverket ut gällande illegal affischering och hur ser aktörerna på detta 

lagbrott?   

Den tredje aktören i sammanhanget, polisen, har en förvånansvärd liten och relativt passiv roll 

i det hela (”anonym”, personlig kommunikation, 10 maj 2016). Trots att polisen som 

institution på pappret har den starkaste och legitimaste makten i sammanhanget är den 

oförmögen att spela en avgörande roll i detta krig. Resurserna och/eller intresset för att blanda 

sig in och skipa rättvisa i det som utspelas finns inte. Allmänheten får här ta på sig rollen som 

den ”tysta massan” – i numerärt överläge men ointresserad att göra sin röst hörd. Rädslan att 

åka fast för detta lagbrott (olaglig affischering) tycks vara mycket liten hos aktörerna själva. 

Regelverket för var och hur man får affischera varierar lokalt, och straffen om en person väl 

åker fast (vilket enligt min informant nästan aldrig händer) är låga. Detta kan kopplas till 

varför varken allmänheten eller de inblandade aktörerna tycks se olaglig affischering som ett 

brott som är allvarligt eller berörande.  

En viktig skiljelinje som kan dras utifrån mitt insamlade material är att det tycks finnas en 

större allmän rädsla och avsky för vit-makt-rörelsens propagandaspridning i det offentliga 

rummet. Denna avsky legitimerar på sätt och vis den autonoma vänsterns försök att stoppa 

vit-makt-rörelsens budskap i det offentliga rummet (i alla fall enligt dem själva). Den 

autonoma rörelsen upplever att man har allmänheten på sin sida när det gäller bekämpningen 

av vit-makt-rörelsens framfart (särskilt i det offentliga rummet) vilket gör att rörelsen delvis 

hämtar sitt bränsle i tron att man gör allmänheten en tjänst. Den autonoma vänstern tycks ha 
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en lika stor drivkraft i att stoppa vit-makt-rörelsens propaganda som att sprida sin egen genom 

olaglig affischering. Att vit-makt-rörelsen satsar mycket på propagandaspridning i det 

offentliga rummet kan dels härledas till rörelsens historia, där propagandaspridning var ett 

område man behärskat sedan flera årtionden tillbaka.  

Har sättet att uttrycka sig genom illegal affischering ändrats över tid och vad ligger 

bakom en eventuell förändring? 

I och med den digitala revolutionen har förutsättningarna förändrats, både till det positiva och 

det negativa. Internet har gett dessa rörelser ett större underlag att sprida sina åsikter och nå ut 

till potentiella sympatisörer. Samtidigt har möjligheten till att stänga ute sina motståndare, att 

förminska dem och tysta ner deras budskap minskat, då internet är en arena som är svår att 

kontrollera ur propagandasynpunkt. Det går att genom fysiska aktioner få bort sina 

motståndares budskap från det offentliga rummet, men det är i princip omöjligt att få bort 

budskapen från det virtuella rummet, som dessutom kan nå en bredare krets av människor.   

Vit-makt-rörelsen är trots internets intågande i människors liv en synlig aktör i det offentliga 

rummet, både genom olaglig affischering och genom flygbladsutdelning. Enskilda aktioner 

och protester förekommer också regelbundet. Internet har inte flyttat verksamheten från gatan 

in i cyberrymden utan snarare kompletterat det offentliga rummets aktioner med ytterligare 

propagandaspridning och andra plattformar att föra fram sina åsikter på. Detta menar även 

den affischerare inom den autonoma rörelsen som jag intervjuade, som menade att internet 

har blivit en bred plattform för rasistiska åsikter att florera fritt, utan att någon kan göra 

motstånd. Således ”rentvättas” dessa ideologier på internet och legitimeras i virtuella rum av 

anonyma ja-sägare. Vit-makt-rörelsen hade redan innan internets framväxt hittat 

framgångsrika metoder för att sprida sin propaganda och internet har således gett 

verksamheten ytterligare ett verktyg i denna propagandaspridning.  

Vit-makt-rörelsen har också lyckats synas på lokala arenor runt om i landet – där etableringen 

i Skaraborg är ett levande exempel på detta.  

Allmän diskussion  

Det som kan tyckas mest häpnadsväckande med mitt insamlade material är den okunskap och 

passivitet som kommunerna som berörs av detta tycks ha gällande våldsbejakande extremism. 

Deras okunskap och ovetande tycks vara en av orsakerna till att vit-makt-rörelsen (i det här 

exemplet Nordiska Motståndsrörelsen) kan etablera sig i små kommuner på landsbygden och 

där i det tysta bygga upp sin verksamhet utan insyn från allmänheten och beslutsfattare. Att 

olaglig affischering tycks vara ett brott där väldigt få personer åker fast bekräftas på flera 

ställen i mitt insamlade material; dels av mitt intervjuobjekt inom den autonoma vänstern, 

dels genom radio Skaraborgs intervju med fastighetsskötaren som aldrig sett någon sätta upp 

klistermärken men som nästan dagligen fått ta ner dessa.  

Det digitala exemplet från Svenska Motståndsrörelsens flygbladsutdelning i Västerås belyser 

också den osäkerhet inför lagen som uppenbarligen finns- där båda sidorna hänvisar till olika 

argument för att få igenom sin vilja. Svenska Motståndsrörelsen hänvisar till grundlagen och 

ordningsvakten hänvisar till fastighetsägarens rättigheter. Polisen i Örebro valde att inte 

besvara mina frågor gällande olaglig affischering vilket är synd, då deras bild hade varit 

värdefull, antingen som motpol till den bild som nu målas upp i min uppsats, eller åtminstone 

som en bekräftelse på att det är svårt att ha resurser till att ta fast affischerarna. Örebro 
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Kommuns ovilja att besvara mina frågor kan tolkas som att detta ämne inte berör dem särskilt 

mycket, kanske har kommunen inte så stora problem med detta som andra kommuner i landet 

har haft. Uppenbarligen är olaglig affischering ett område som inte diskuteras särskilt mycket, 

och i ett samhälle där många olika brott förekommer finns denna verksamhet långt ner på 

prioriteringslistan.  

Den slutsatsen hade kunnat få mothugg om polisen eller kommunen velat uttala sig i frågan. 

Radio Skaraborgs granskning av nazismens etablering bland annat genom 

propagandaspridning belyser och bekräftar dock att den typen av verksamhet tycks få fortgå 

utan att allmänheten reagerar nämnvärt, och där samhällets företrädare inte tycks ha vare sig 

kunskapen eller resurserna att stävja detta. Vilka konsekvenser detta får på sikt får framtiden 

utvisa och det kan också vara ett framtida forskningsobjekt.  
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Sammanfattning 

Både den autonoma vänstern och vit-makt-rörelsen använder det offentliga rummet som en 

arena för propagandaspridning. Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur dessa grupper 

förhåller sig till illegal affischering och hur och varför detta används. En av slutsatserna är att 

grupperna konkurrerar om det offentliga rummet genom olaglig affischering. Den affischering 

som sätts upp riskerar att tas ner av motståndarna, där den autonoma vänstern själva anser sig 

ha allmänheten på sin sida när det gäller att ta ner vit-makt-rörelsens affischer och 

klistermärken. Tillvägagångsättet när det gäller affischering varierar beroende på vilken typ 

av affischering som sätts upp. Klistermärken är den enklaste formen av affischering och också 

den som kan få störst spridning rent proportionellt. Affischer tar längre tid att sätta upp och 

kräver mer planering. Oftast sker affischering på natten av säkerhetsskäl.  

 En annan slutsats är att rädslan för repressalier är låg, framför allt vad gäller risken att bli 

tagen av polisen. De ringa straffen som kan utdelas bidrar också till inställningen från 

aktörernas sida att detta är ett brott av mindre karaktär. Intervjun med aktören inom den 

autonoma vänstern ger intrycket av att polisen inte har någon kontroll över denna olagliga 

verksamhet, och inte heller gör några större ansträngningar att försöka ha det heller. Hur 

polisen själva bemöter detta förblir obesvarat i den här uppsatsen eftersom polisen på lokal 

nivå inte hade tid att låta sig bli intervjuade. Allmänheten tycks heller inte se olaglig 

affischering som ett brott att reagera över, vilket illustreras bland annat av Skara kommuns 

säkerhetsstrateg som vare sig kände till den olagliga affischeringens omfattning eller hade fått 

in synpunkter från allmänheten om den. När det gäller uppsatsens syfte att redogöra för 

regelverken så kan dessa vara svårtydliga och variera på lokal nivå, vilket gör att 

ordningsmakten och aktivisterna åberopa olika argument för sitt handlande. Risken för en 

eventuell konfrontation med motståndarsidan är både mer trolig och av mer allvarlig karaktär. 

Olaglig affischering i det offentliga rummet är både en taktik för att locka nya sympatisörer 

och bilda opinion som ett sätt att visa övertaget gentemot motståndarna.  

Denna kamp kan leda till våldsamheter, vilket visar på laddningen som finns mellan dessa 

grupper. Allmänheten tycks hysa en större rädsla för vit-makt-rörelsens närvaro i det 

offentliga rummet, vilket kan ha med både historik och samhällets värderingar att göra.  

 

Internet har bidragit till att möjligheten att sprida organisationernas budskap har ökat, och 

möjligheten att ”äga” egna kanaler för denna propagandaspridning. Sättet att uttrycka sig för 

dessa grupper har alltså delvis ändrats över tiden, där internet står för den mest påtagliga 

förändringen. Samtidigt har internet bidragit till att kontrollen över motståndarsidans 

propaganda minskat. Det går att ”äga” gatan genom ihärdigt arbete och ibland fysisk 

konfrontation, men det går inte att äga internet. Vilka konsekvenser den digitala utvecklingen 

får både för de båda rörelserna och för bedrivandet av olaglig affischering är något för 

framtida forskare att skriva om.  
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Bilaga 

 

Intervjuguide: Intervju med person från den autonoma vänstern  

Med löfte om anonymitet, ställdes följande frågor: 

Vilken typ av olaglig affischering förekommer? 

Hur ser rutinerna ut på området? Vilka platser prioriteras? Storstad vs landsbygd? 

Vad är syftet med att sprida budskap med olaglig affischering? 

Hur effektiv är denna typ av aktion? 

Har internet/sociala medier förändrat omfattningen av denna verksamhet? 

Hur ser riskbedömningen ut gällande olaglig affischering?  

Upplever du att polisen är framgångsrik och aktivt arbetande för att stävja dessa aktioner? 

Hur väl lyckas motståndarna med sina aktioner på området? Gör ni något för att förhindra 

deras framfart? 

I vilken omfattning har människor åkt fast och dömts för olaglig affischering inom 

organisationen? Ökning? Minskning? 

 

 


