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1. Inledning 
I Sverige återfinns våldsbejakande extremistisk ideologi i tre olika miljöer: den högerextrema 
vit makt-rörelsen, den islamistiska våldsbejakande extremismen och den vänsterextrema 
autonoma rörelsen (SOU, 2016:92). Det största hotet mot samhället, enligt Säkerhetspolisen, 
är den islamistiska våldsbejakande extremismen, medan de två andra miljöerna anses kunna 
störa den allmänna ordningen och påverka såväl enskilda personer som tjänstemän och 
förtroendevalda (SOU, 2016:92; Säkerhetspolisen, 2016). Den rörelse som är mest aktiv och 
synlig på icke-virtuella arenor samt i sociala och andra medier är den högerextrema rörelsen 
(SOU, 2016:92).  

Numera finns en mängd olika digitala miljöer som Avpixlat, Nordfront, Flashback och Nya 
tider som aktivt sprider högerextrema ideologiska element (Kaati, 2017). Redan år 2003 
förutspådde Nordiska ministerrådet hur internet som anonymt offentligt rum, skulle komma 
att bli en central arena för framtidens politiska kamp (Kuure, 2003). Internet möjliggör 
kommunikation i realtid och är tillgängligt för enskilda aktörer och grupper att starta 
nätkampanjer på och sedan agera i den fysiska världen (Lööw, 2015a). Internationella studier 
visar hur online-forum är kraftfulla verktyg för högerextrema grupper (Baumgarten, 2017; 
Gerstenfeld m.fl. 2003) – något som även gäller islamistiska extremistgrupper (Klausen, 
2015) och vänsterextrema grupper (Kaati, 2018).  

För att illustrera hur extremistgrupper på sociala medier dels kan uttrycka sig om såväl den 
egna gruppen som andra grupper samt om samhället och världen i stort, dels rättfärdiga sina 
ställningstaganden, studeras i föreliggande text ett fall. Närmare bestämt undersöks här den 
retoriska kamp om sanningen i fallet Nordiska motståndsrörelsen (NMR) på sociala medier 
(Flashback och Nordfront) och i lokalpress (Dalarna). Som fall används NMR för att illustrera 
hur olika sanningsanspråk görs, av dem själva och andra, om hur NMR ska förstås och 
uppfattas som organisation och politisk aktör. Inkluderingen av lokalpressen i Dalarna ger en 
medial bild av extremism i lokalsamhället vilken har dominerats av den högerextrema 
rörelsen under de senaste tre åren. 

2. Disposition 
Rapportens inleds med en kort historisk överblick, följt av antaganden, syfte och 
frågeställningar samt teoretiska utgångspunkter. Därefter presenteras metod och resultat, 
följda av avslutande reflektioner.  

3. Högerextremism i Dalarna och Ludvika – en kort historisk 
överblick1 
Början av 1990-talet innebar ett uppsving i aktiviteten och rekryteringen av militanta 
aktivister på orter som Ludvika, Smedjebacken, Borlänge, Hedemora och Mora. En av de 
tidigast aktiva grupperingarna under tidsperioden var Vitt Ariskt Motstånd (VAM, 1991-
1993). Det var en löst organiserad grupp, eller ett nätverk, med ett tiotal aktivister i och kring 
Dalarna. Klas Lund, sedermera en av de ledande personerna inom Svenska motståndsrörelsen 

                                                 
1 Framställningen i texten här nedan bygger på läsning av http://fokus.dn.se/det-ockuperade-landskapet/, hämtad 
2017-08-15 och ”Dokument: Dalarnas bruna mylla – här är Dalarnas nazistiska historia”: 
http://www.gd.se/allmant/dalarna/dokument-dalarnas-bruna-mylla-har-ar-dalarnas-nazistiska-historia, hämtad 
2017-08-15. 

http://fokus.dn.se/det-ockuperade-landskapet/
http://www.gd.se/allmant/dalarna/dokument-dalarnas-bruna-mylla-har-ar-dalarnas-nazistiska-historia
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(SMR) och i dag Nordiska motståndsrörelsen (NMR), var en av grundarna. VAM stod för en 
revolutionär och våldsam linje med ett flertal uppmärksammade aktioner och brott bakom sig. 

Ytterligare en gruppering, Riksfronten (bildad 1991), med bas i Fagersta och södra Dalarna, 
var från mitten av 1990-talet aktiv under en tid. I ledningen i Fagersta fanns bland annat Pär 
Öberg, numera ledande talesperson inom NMR, som sitter på ett mandat för 
Sverigedemokraterna (SD) i Ludvikas kommunfullmäktige. Personer som har stått på SD:s 
valsedel i Borlänge under mitten av 1990-talet kom att dyka upp i Riksfrontens ledning. Dit 
anslöt sig även aktivister från andra delar av länet. I Hedemora förekom år 1995 misshandel 
och trakasserier av flyktingar från nazistiska aktivister med koppling till Riksfronten, för att 
utmynna i en nazistdemonstration med oroligheter på orten. Flera nämnda aktivister och 
ledande personer, grupper eller organisationer kom att följa med in i 2000- och 2010-talets 
förnyade aktivism och nynazistisk organisering i bland annat Dalarna. SMR bildades 1997 
(från 2016 NMR), och från 2006 och fram tills i dag har deras närvaro och aktivitet växt till 
sig i länet med etablering av det nationella ledarskapet inom Ludvika kommun. 

Den högerextremistiska eller nynazistiska strävan att etableras sig i bland annat Ludvika och 
dess omgivning från 1990-talet och framåt kan delvis förstås av hur kris och känsla av 
utsatthet eller hopplöshet utgör en grogrund för nämnda ideologi. Industrinedläggningar, 
arbetslöshet och känsla av en utdöende bygd och kanske, i någon mån, utdöende värden och 
kultur kan ha spelat en roll för strävan att etablera ett så kallat näste, agitera och eventuellt 
rekrytera anhängare för den nationella och nazistiska saken.  

4. Rapportens antaganden, syfte och frågeställningar 
Det sker en retorisk kamp om sanningsanspråk på Flashbackforumet och i lokal press, där 
striden handlar om vems version av sanning som är den rätta och trovärdiga gällande NMR. 
Mot denna bakgrund bör det som skrivs om NMR, av dem själva och andra, i tryckt press och 
sociala medier förstås i förhållande till platser, händelser och skeenden i både nutid och dåtid. 
Retoriskt kopplas många gånger diskussionen till det ”lokala” – platser i grannskap, städer, 
landskap – men även till Sverige (nationen) och en större global kontext (med hänvisningar 
till globala konspirationer, okontrollerad migration med mera). På liknade sätt förhåller sig 
inläggen, det som skrivs i diskussionstråden till andra diskussionstrådar och forum (Twitter, 
Facebook, Avpixlat med flera. Se Kaati, 2017; Kaati, Akrami & Pelzer, 2018).  

Diskussionerna på sociala medier och i lokalpressen kan även begripliggöras som en kamp för 
att skapa bilden av eller motverka densamma av en sammanhållen och trovärdig organisation 
där den ena sidan framställer en effektiv och systematisk verksamhet, medan den andra 
betonar dess litenhet och marginella betydelse. Av dessa skäl, och med fokus på Ludvika och 
Dalarna, är syftet med denna rapport att synliggöra och problematisera hur olika 
sanningsanspråk kan göras av såväl sympatisörer som kritiker angående extremistiska 
rörelser, deras ideologier, medlemmar och legitimitet. Det innebär att urskilja vilka retoriska 
resurser som används hos sympatisörer och kritiker för att rättfärdiga sina ställningstaganden. 
Mer specifikt studeras: 1) vad som framställs och förmedlas om den extrema rörelsen? 2) hur 
skapas sanningsanspråk om den aktuella extrema rörelsen?  

I rapporten används NMR som fall för att illustrera hur kampen om sanningen kan ta sig i 
uttryck och förstås. Rapporten diskuterar också; vilka möjliga konsekvenser kan det som 
förmedlas och framställs på nätforumen samt i lokal press få, vilket kunskapsbidrag tillför 
studien samt hur kan kunskapen förstås och användas i arbetet mot extremism i allmänhet och 
i synnerhet Ludvika? 
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5. Rapportens teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten för denna rapport är att språket har en avgörande betydelse för 
hur vi skapar och uppfattar den verklighet vi lever i. Detta innebär att det finns en 
ömsesidighet mellan det språk vi använder i såväl tal som skrift och hur vi tänker om fenomen 
eller händelser, liksom hur språket relateras till de sociala sammanhang vi befinner oss i 
(Burr, 2003). Att kontinuerligt mötas av medier som rapporterar om till exempel Kaos på 
akuten, Sjuksköterskor som flyr bidrar till en verklighetsbild av att svensk sjukvård inte 
fungerar. Dessutom, som en möjlig konsekvens av det, att allt färre söker till landets 
sjukskötesutbildningar och att gemene man misstror vården (Blomberg & Stier, 2016). Ett 
annat exempel kan vara rubriker som Samhället slits isär av bristande integration och ökade 
sociala klyftor som förmedlar en bild av kris och sönderfall. Dessa exempel visar på en 
språklig retorisk dynamik som ständigt finns runt omkring oss och påverkar hur vi tänker och 
talar. 

I studiet av Flashback-trådens diskussioner och det som skrivs i lokala medier är det av skälen 
ovan centralt att identifiera vad som görs med hjälp av språket. Det innebär att se hur språket 
används för att åstadkomma vissa handlingar i ett givet sammanhang (Potter, 1996). Det kan 
vara handlingar i form av att direkt eller indirekt uppmana, ifrågasätta, anklaga, rättfärdiga, 
roa, berömma eller varna. Dessa handlingar kan urskiljas i redogörelser och kommentarer 
och/eller i beskrivningar i Flashback-inlägg och tidningsartiklar. Språk som handling kan 
illustreras med frasen ”Du kan aldrig gissa vad jag gjorde i helgen!”, något vi kan säga när vi 
möter vänner eller kollegor efter en helg. Genom denna fras påtalar vi underförstått att vi vill 
ha lite större utrymme att tala än vid andra mer allmänna hälsningsfraser. Uttalandet förpliktar 
även att berättaren har en poäng med själva storyn; att antingen roa med något oväntat eller 
klaga över det inträffade.  

Fokus i den kommande analysen är vad skribenterna vill förmedla och hur de retoriskt 
organiserar sina inlägg eller artiklar för att, i det aktuella sammanhanget, uppfattas som bärare 
av ett övertygande budskap. Med andra ord, göra anspråk på sin version av sanning (Potter, 
1996). Det innebär bland annat att en skribent bör visa sig trovärdig eller ha rätt att uttala sig i 
den aktuella samtalskontexten med hänsyn till den egna kunskapen, erfarenheten och vad som 
står i fokus för diskussionen. Exempelvis är frasen ”det är en skada i korsbandet som orsakar 
värken i knät” mer trovärdig om uttalandet kommer från en läkare än en mäklare.  

Sanningsanspråken görs för att stärka den egna trovärdigheten (och misskreditera 
motståndarens), för att på så sätt möjliggöra mobilisering av presumtiva sympatisörer för en 
kommande valrörelse och som ett sätt att rekrytera ”rätt” personer till rörelsen. Detta 
organisationsbyggande, inklusive rekrytering och mobilisering av medlemmar äger rum i ett 
större sammanhang där kritiker och debattörer motmobiliserar. På virtuella och icke-virtuella 
arenor förs idéer och åsikter fram och bemöts, vilket leder till en retorisk kamp, där argument 
och motargument förs fram, nya ståndpunkter formuleras och konflikter tonar fram. På så sätt 
är alltid det som sägs och görs genom språket på forum som Flashback och Nordfront 
produkter av ett samspel med omgivningen, samtidigt som det som sägs och görs skapar 
denna omgivning. Detta samspel kan få konsekvenser för individer, grupper, organisationer 
och samhället i stort.  

För att göra sanningsanspråk kan olika retoriska resurser användas för att vara övertygande. 
Metaforiska uttryck används för att tala om erfarenheter och/eller illustrera något i syfte att 
förstärka och skapa förståelse för det som förmedlas samt hur det ska uppfattas. Exempelvis 
kan ”grus i maskineriet” användas för att visa på förekomsten av tvivelaktiga medlemmar i 
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NMR, och ”bröt ni ny mark” användas för att visa på framgång för NMR (Semino, 2008; 
Blomberg & Stier, 2016). Andra retoriska resurser är val av ord, kategorier, extrema 
kraftuttryck, plats samt nedtonat aktörskap. Val av ord som retorisk resurs kan förmedla en 
bild av hur NMR ska framstå. Kategorier och vad vi förknippar med kategorierna kan 
användas för att förstärka poänger i det som förmedlas. Exempel på extrema kraftuttryck i 
denna studies sammanhang är ”oerhört välorganiserad” och ”extremt mycket sämre”, uttryck 
som kan används för att öka intensiteten i ett budskap. Andra retoriska resurser är att använda 
en plats – det lokala som Ludvika och Borlänge – här också för att förankra NMR på en plats 
eller användandet av ett nedtonat aktörskap, det vill säga att det är organisationen som anser 
eller gör något, inte enskilda individer. Det syftar till att skapa och anspela på en verklighet 
bortom och utanför individen och jaget – något som avser att förstärka sanningshalten i ett 
budskap (Potter, 1996; Stier & Blomberg, 2016). 

6. Metod 
I rapporten används tre typer av empiriskt material: diskussionsinlägg från nätforumet 
Flashback, artiklar från Nordfront och lokal press. Vid sidan av denna medierelaterade 
avgränsning har följande avgränsningar gjorts. Tidsmässigt studeras material från den senaste 
treårsperioden, medan en geografisk respektive en innehållslig avgränsning innebär att det har 
funnit ett fokus på det som skrivs om extremism i Ludvika och Dalarna.   

6.1. Flashback och Nordfront – arenor för spridande av budskap  

I skrivande stund har Flashback 1 140 136 medlemmar och under en dag kan uppemot 31 432 
medlemmar vara inloggade på forumet (förutom de som endast besöker Flashback utan att 
vara inloggade). Forumet är välbesökt med kapacitet att nå många människor. Antalet 
medlemmar och diskussionstrådar (ämnen) ökar varje dag. Med ett tickande räkneverk på 
forumets förstasida uppdateras kontinuerligt hur många nya medlemmar som tillkommit, hur 
många nya ämnen som har introducerats och hur många inlägg som har gjorts. Inlägg kan 
endast göras av medlemmar som är inloggade. Dessa har ofta en fiktiv signatur som 
exempelvis goran744 eller party-with-marty när de gör inlägg, men det förekommer att man 
använder sitt riktiga namn (det gör en officiell talesperson från NMR i tråden). 

Vid en sökning på Ludvika i forumet, vilken visar alla inlägg från olika trådar, förekommer 
90 inlägg från tråden allt om NMR. Det är denna tråd som är aktuell i rapporten. Det totala 
antal sidor på tråden, som startade 2008, är 1438 och det totala antalet inlägg är i skrivande 
stund 17246 (dessa ökar ständigt). Det empiriska materialet omfattas av nedslag vid trådens 
start 2008 (53 inlägg) och under 2015 (ca 150 inlägg). Därefter har 2 866 inlägg från hela 
2017 gåtts igenom. Relevanta inlägg angående typiska diskussioner, vilka återspeglar den 
retoriska kampen om sanningen, har sorterats ut och sparats ned. Den första grovsorteringen 
av relevanta inlägg utgörs av 582 sidor, som i sin tur har avgränsats till vad som kan fungera 
som illustrativa exempel i föreliggande rapport. Tematiseringen av materialet utgår från 
analysfrågor som: (1) Vem har rätt att uttala sig om organisationen samt (2) hur skapas 
legitimitet genom framställningen av NMR och för det som förmedlas? Tematiseringen 
bygger också på innehållet i tråden som domineras av hur sympatisörer och kritiker 
interagerar och delar klipp i diskussionen om hur NMR ska uppfattas och förstås. Det innebär 
att tematiseringen av materialet och strukturen i resultatdelen syftar till att besvara studiens 
frågeställningar. 

I Flashback-kontexten – i tråden – kan man se hur talet i diskussionsinläggen riktar sig till en 
presumtiv publik bestående av allmänt nyfikna, potentiella medlemmar och medlemmar i 
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NMR, sympatisörer, kritiker och vänsterkritiker (vilka kallas vänstertroll i tråden). Likaså 
identifieras sympatisörer och kritiker bland dem som gör inläggen. Etiska aspekter i rapporten 
har beaktats genom att inte skriva ut signaturerna till inläggen, även om dessa till stor del är 
fiktiva och tråden är öppet tillgänglig för alla. 

Etiska aspekter har även beaktats vid citat från Nordfronts hemsida. Här skrivs inte 
skribentens namn ut. Nordfronts hemsida är en annan arena för direkt spridande av den egna 
ideologin. I ett första steg har Nordfronts hemsida observerats vid ett flertal tillfällen, och 
fokus har varit: vad man möts av vid första anblicken, vad som är återkommande fasta inslag 
och vad är nytt, samt vilka möjligheter till länkar som erbjuds. Därefter har en lokal 
avgränsning till Ludvika genomförts vid empiriska nedslag på Nordfronts hemsida. Ludvika 
har använts som sökord. Fokus i analysen av Nordfront är hur NMR framställs och hur 
resonemanget inför valet 2018 förs. Även till detta empiriska material används analysfrågor 
som hur legitimitet skapas i framställningar av den egna organisationen och för det som 
förmedlas. På hemsidan möts medlemmar eller sympatisörer inte av kommentarer från 
kritiker, utan kan stå oemotsagda när de gör sina sanningsanspråk. Därför skiljer sig 
presentationerna av dessa två arenor för budskap åt i resultatdelen. 

6.2. Lokal press – som empiriskt material 

I mediaarkivet, en databas för all tryckt svensk press och webb-producerat material, gjordes 
en sökning på sökorden extremism och Ludvika under tidsperioden 2014−2017-12-31. Det 
gav totalt 281 träffar, varav 138 träffar gäller tryckt press och 133 respektive 10 rör webb 
samt radio- eller TV baserade inslag (se tabell nedan). 

Sökord: 
Extremism 
Ludvika  

Antal 
träffar 

2017 62 

2016 91 

2015 123 

2014 5 

Totalt antal: 281 

Tryckt press 138 

Webb 133 

TV/radio 10 

 

Det är en signifikant ökning av antalet artiklar från 2014 till 2015, vilket bland annat kan 
förstås mot bakgrund av att en NMR-representant har en plats i kommunfullmäktige i Ludvika 
sedan valet 2014. Av de tryckta och webbproducerade artiklarna publicerade under den 
aktuella tidsperioden står lokalpressen i Dalarna för merparten. I nedanstående tabell 
redovisas frekvensen och relevansen gällande artiklarna i föreliggande studie. Relevansen 
består av vilka och hur många av artiklarna som innehåller rapportering om NMR och som 
har varit aktuella för analys. Det innebär en avgränsning till att enbart inkludera artiklar som 
specifikt handlar om NMR och Ludvika. I det empiriska materialet inkluderas såväl 
nyhetstext/reportageserie (37 stycken) som opinionstext/ledare/krönikor (51 stycken), där 
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opinionstexter är fler till antalet. Det är vad lokal press sammantaget förmedlar i sina texter 
kring NMR som är föremål för analys – vilka fortsättningsvis i rapporten benämns som 
artiklar.  

Tryckt Press Frekvens Antal relevanta artiklar 
för analys 

Nya Ludvika Tidning 19 16 

Falu Kuriren 16 12 

Dala-Demokraten 14 10 

Borlänge Tidning 14 11 

Södra Dalarnes Tidning 13 10 

Webb Frekvens Antal relevanta artiklar 
för analys 

Dalarnas Tidningar 28 19 

Dala-Demokraten 14 10 

Totalt antal: 118 88 

 

Följande frågeställningar är centrala vid analysen av artiklarna: (1) vilka får komma till tals 
och (2) vad förmedlas till länsborna samt (3) vilka möjliga konsekvenser kan det få? Det är 
analytiska frågor för att dels fånga medias trovärdighet vad gäller deras sanningsanspråk om 
NMR, dels rörande hur den mediala bilden av NMR ser ut. Till rapporten har illustrativa 
exempel från artiklarnas sammantagna medieberättelser om NMR valts ut.  

7. Resultat 

7.1 Starten av Flashback-tråden – allt om NMR 

Det är initialt viktigt att se hur starten av tråden (2008) tar sig uttryck. Inledningsvis sker en 
förhandling om vem som får leda tråden och rätten att uttala sig om organisationen (SMR i 
inlägget är föregångare till NMR). Det första inlägget i tråden är följande: 

Jag tänkte att vi i denna tråd kunde ställa frågor till folk som är aktiva/har varit 
aktiva inom SMR. Detta bör alltså inte ses som någon skvallertråd, utan en vanlig 
frågetråd, precis som den Ku-Klux Klan tråd som moderator [signatur] startade. 

Jag börjar: 

Finns det något som heter "motsåndsdaler"? 

Vad är kraven för att bli fullvärdig medlem? (Flashback, 2008, 16 januari, inlägg 
#1) 

Inlägg #1 bjuder in aktiva och före detta aktiva inom organisationen att svara på frågor och 
markerar samtidigt att det inte är en skvallertråd. Initiativtagaren till tråden ställer frågor som 
uttrycker okunnighet, men även nyfikenhet för att visa att det är en vanlig frågetråd. Uttrycket 
”vanlig frågetråd” signalerar ett klimat av öppenhet och diskussionsvilja. Likaså 
exemplifierandet av hur man i en liknande tråd hade en moderator (ledare för diskussionen), 
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som inte var talesperson för den rörelsen (Ku-Klux Klan), för att skapa trovärdighet i sin 
inbjudan. Inlägg #1 får följande svar: 

Sköt det här snyggt nu, börjar det spåra ur och det kommer en massa lögner så 
stängs tråden ner. Smutskastning försöker vi hålla borta från det här forumet. 

Dock så bör ni inte räkna med att någon motståndsman svarar på frågor i tråden, då 
det mig veterligen inte finns någon officiell talesman närvarande på forumet. 
(Flashback, 2008, 16 januari, inlägg #2) 

I inlägg #2 uppmanas moderatorn att sköta det här snyggt eftersom det finns risk för lögner 
och förtal av organisationen som kan leda till en nedstängning av tråden. Förutom en sådan 
uppmaning klargörs att man inte ska förvänta sig svar från någon motståndsman. Att tala om 
en talesman är ett sätt att beskriva organisationen som en motståndsrörelse med en tydlig 
organiserad hierarki. Det finns, enligt inlägget, en avsaknad av en officiell talesman i forumet, 
vilket i sig förmedlar att signaturen i inlägg #2 är en sympatisör med viss insyn i 
organisationen. Signaturen förmedlar indirekt att svaren med säkerhet inte är representativa 
eller sanktionerade med personer placerade högre upp i organisationen. Inlägg #2 möts av 
svaret: 

Det är inte ett måste, vi nöjer oss gott och väl med föredetta motståndsmän  Och 
såvitt jag vet är inte du någon officiell talesman för Ku-Klux Klan heller, så det 
spelar nog ingen större roll. (Flashback, 2008, 16 januari, inlägg #3) 

Farhågan att inte få svar från en officiell talesman avfärdas glatt med en smiley  och 
konstaterandet att man nöjer sig med före detta motståndsmän. Samtidigt undermineras 
betydelsen av en officiell talesman genom att indirekt kritik riktas till signaturen i inlägg #2 
med en vetskap om att vederbörande inte var någon officiell talesman för Ku-Klux Klan trots 
sitt moderatorskap. Denna indirekta kritik och hur före detta motståndsmän skulle få agera 
språkrör för organisationen, får följande svar i inlägg #4: 

Hur fan kan du få vara moderator?!? Jag är mkt intresserad av vad XXX (eller vad 
han hette) har att säga om smr. Du är ju sympatisör med dom, så att du ska få 
avgöra vad som är "smutskastning" eller inte är sinnessjukt! 

Ska försöka få hit en snubbe som har god insyn i organisationen men det han har 
att säga om Organisationen och Ledaren kommer säkerligen räknas som lögner och 
smutskastning av motståndsman. (Flashback, 2008, 16 januari, inlägg #4) 

Signaturen i inlägg #3 blir starkt ifrågasatt som moderator och anklagad för att sympatisera 
med en före detta motståndsman, vilket enligt inlägget gör signaturen mindre trovärdig att 
avgöra vad som är sant eller smutskastning. Inlägg #4 tar avstamp från ständigt pågående 
dispyter mellan vänster- och högerextrema krafter om hur verkligheten kan och bör uppfattas. 
En liknande dragkamp finns inom organisationen. Framförallt synliggörs det när signaturen 
har avsikten att få en person med kännedom om organisationen att uttala sig, men markerar 
risken att dennes utsagor sannolikt kan komma att avfärdas som lögner. Det finns således en 
rädsla för att organisationen och dess budskap framstår i dålig dager om inte dess 
sympatisörer eller medlemmar finns i forumet för att försvara sig. 

Det förekommer ytterligare ett inlägg om vad som får skrivas i inläggen på forumet som är ett 
direkt svar på inlägg#2: sköt det här snyggt nu, börjar det spåra ur och det kommer en massa 
lögner så stängs tråden ner: 

Vill börja med att klargöra att så INTE är fallet. Finns inget i reglerna som säger att 
det är förbjudet att ljuga eller smutskasta på Flashback, så börjar (signatur) rensa 
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bort information som han själv inte gillar, bryter han mot FB:s regelverk. FB är ett 
forum som verkar FÖR yttrandefrihet, inte MOT densamma. 

Min fråga: Ungefär hur många aktiva medlemmar har SMR? (Flashback, 2008, 16 
januari, inlägg #7) 

Inlägg #7 markerar i tråden att signaturen i inlägg #2 far med osanning när denne påstår att 
man inte får ljuga eller smutskasta i forumet – snarare att signaturen frångår reglerna om 
vederbörande censurerar information då forumet verkar i andan för yttrandefrihet. 
Klargörandet kan göra att fler röster kan göra sig hörda i tråden, vilket följs av en fråga till 
organisationen och dess representanter: hur många aktiva medlemmar har SMR? Denna 
direkta fråga besvaras inte i tråden, varken under 2008 eller 2017, trots att den ställs med 
jämna mellanrum. Medlemsantalet är något som organisationens representanter är mycket 
förtegna om. Ett undanhållande som debatteras i tråden mellan sympatisörer, medlemmar och 
kritiker med såväl ifrågasättanden som försvarstal.  

Det ifrågasätts även varför tydliga sympatisörer till NMR inte kan vara mer djupgående i sina 
svar, om man enligt organisationen inte får tänka och tycka som man vill och huruvida NMR 
är en sekt. Det ifrågasättandet får följande svar: 

Jag får tycka och tänka precis som jag vill, och nej, det är ingen sekt. Däremot står 
min lojalitet mot Organisationen över allt annat, och jag har inte blivit tilldelad 
uppgiften att föra dess talan utan jag arbetar för att bedriva den kamp som är 
nödvändig. Istället för att sitta och ruttna framför en datorskärm arbetar jag hellre 
aktivt ute på gatan. (Flashback, 2008, 6 februari, inlägg #103) 

I inlägg #103 förnekas att organisationen är en sekt då signaturen är fri att tycka och tänka, 
men vändningen i inlägget med talet om en stark lojalitet till organisationen med stort O och 
om att bedriva en nödvändig kamp bidrar till bilden av en sluten kultur inom organisationen. 
Uttrycket speglar även en världsbild där rörelsen måste ta strid gentemot sina fiender. 
Samtidigt som signaturen tydligt markerar att denne inte är utsedd att föra organisationens 
talan, så förmedlar det att det finns en hierarki eller strikta regler inom NMR om vem som får 
vara talesperson i olika sammanhang. I stället visar signaturen hur denne är aktiv i sin kamp 
på gatorna och i samma andetag riktas indirekt anklagelser mot mer passiva individer 
(sannolikt är dessa kritiker) som sitter och ruttnar framför datorskärmen.  

Nästa inlägg #104 i tråden, en replik på ovanstående inlägg, ifrågasätter huruvida alla 
medlemmar i organisationen har samma värde: 

Varför får inte ”vanliga” medlemmar i ”Organisationen” uttala sig? Vad är det ni 
kan säga som kan skada den? Har inte alla medlemmar samma värde? (Flashback, 
2008, 6 februari, inlägg #104) 

Citationstecknen kring vanliga medlemmar och Organisationen förmedlar såväl direkt som 
indirekt kritik. Indirekt när man visar att det görs en skillnad på medlemmar och medlemmar 
inom NMR och om NMR verkligen är en organisation. Direkt kritik genom frågan varför inte 
vanliga medlemmar får uttala sig, samt frågan om vad de (medlemmarna) kan säga som kan 
skada organisationen? Denna riktade kritik till organisationen och dess medlemmar får 
följande svar i tråden: 

Det har jag förklarat för dig i en annan tråd, och det är för att alla tolkar saker och 
ting olika, och uttrycker sig mer eller mindre bra. Och det skapar utrymme för 
feltolkningar, något som aldrig är bra. (Flashback, 2008, 7 februari, inlägg #106) 
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Inlägget #106 visar att det är en återkommande kritik som har diskuterats i en annan 
diskussionstråd, och signaturen repeterar rättfärdigande av om vem som har tolknings- och 
talföreträde inom NMR: alla tolkar saker och ting olika och uttrycker sig mer eller mindre 
bra. Användning av pronomet alla i sammanhanget gör att ingen medlem hålls ansvarig för 
sin tolkning av organisationens budskap – men däremot att man är mer eller mindre bra att 
uttrycka sin tolkning, här förmedlas att vissa medlemmar inte lämpar sig som talare. Inlägget 
visar på en dubbelhet inom NMR där det finns utrymme för demokrati och förhandlingsbara 
tolkningar, men också att det finns en elit som besitter tolkningsföreträde och har makt att 
uttrycka budskap. I det fortsatta rättfärdigandet, visar inlägget #106 att det finns en risk för 
feltolkningar om fler kommer till tals och fastslår att det aldrig är bra. Den allmänna 
hållningen, i svaret på kritiken blir till något generellt som kan appliceras i fler sammanhang, 
vilket gör att rättfärdigandet blir svårt att underminera eller kritisera och legitimerar 
signaturens egen position som den som inte skapar utrymme för feltolkningar.  

Fortsättningsvis på tråden, och inte enbart i starten, förs således en mer eller mindre 
kontinuerlig förhandling om rätten att uttala sig om NMR. Det handlar om en dragkamp om 
att göra anspråk på sin version av sanning och uppfattning om händelser, handlingar och 
individer. Dispyter i samhället mellan vänster- och högerextrema krafter yttrar sig i kritik, 
anklagelser och förlöjliganden av varandra i inläggen i tråden. Förutom denna dragkamp om 
sanningen sker även en etablering av en gemenskap mellan sympatisörer till och medlemmar 
hos NMR, vilket gör tråden till en virtuell plats för rekrytering.  

7.2. Medlemskap i organisationen – vilka är lämpliga, trovärdiga, 
representativa och hur går det till? 

Att diskussionsforumet är en plats för rekrytering blir tydligt i talet om medlemskap i 
inläggen från 2015 och framåt. Generellt sett är man förtegen om antalet medlemmar i 
organisationen, som tidigare har nämnts. Likaså huruvida sympatisörer och presumtiva 
medlemmar kan få reda på när aktiviteter äger rum. Inlägget ”Kan man egentligen få veta i 
förväg när de skall besöka specifika städer, för aktiviteter så som flygbladsutdelning” 
(Flashback, 2017, 26 mars, inlägg #15038) får följande respons: 

Om du tar kontakt med lokala aktivister och de litar på att du är en sympatisör som 
vill säga hej nästa gång det händer nått i stan så går det nog att lösa. Vissa nästen 
brukar också skriva ut på Twitter när de har en offentlig aktivitet så att folk i 
området kan dyka upp. Men det finns inget offentligt schema och många offentliga 
aktioner planeras med kort varsel som svar på lokala händelser. (Flashback, 2017, 
26 mars, inlägg #15038) 

Inlägget #15038 riktar talet direkt till signaturen med pronomet du och uppmanar 
vederbörande att ta kontakt med lokala aktivister, vilket förutsätter kunskap om dessa 
aktivister eller hur man ska söka rätt på dem. Förutom en sådan kunskap måste signaturen 
visa sig trovärdig som sympatisör och ha medlemmarnas förtroende innan vederbörande får 
delta i aktiviteter: litar på att du är en sympatisör som vill säga hej nästa gång det händer 
nått. Det sker även en hänvisning till ett annat nätforum, Twitter, som dels visar hur 
information om aktioner mellan medlemmar kan delas, dels bjuder in signaturen att ansluta 
sig till Twitter för att få information om offentlig aktivitet så att folk i området kan dyka upp. 
Beskrivningen i inlägget framställer organisationen som vaksam (det vill säga både ”på tårna” 
och beredda) eftersom det görs skillnad på aktivitet och offentlig aktivitet. När det är en 
offentlig aktivitet söker de mobilisera organisationens kapacitet. Att det sker med kort varsel 
som svar på lokala händelser visar på en organisation som är handlingskraftig i uppkomna 
situationer.  
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I ett annat inlägg efterfrågas hur man blir medlem och samtidigt beskrivs hur signaturen (av 
inlägget) bidrar med pengar till organisationen. Följande två svar ges till signaturen: 

Du träffar en eller flera representanter för organisationen för ett rekryteringsmöte. 
Man kan säga att det är lite som en kombination av en informell arbetsintervju och 
ett helt vanligt samtal. Lite om din historik, hur du ser på världen, en del 
information om organisationen, osv. Därefter så får både du och organisationen lite 
tid att tänka över saker och ting, oftast ungefär en vecka, innan ett beslut tas om du 
får bli medlem eller inte. 

Det är grymt bra att du skänker pengar! Varenda krona som skänks för kampen 
framåt, och allt är bättre än inget. Många av våra medlemmar lägger stora delar av 
sin lön varje månad på kampen. 

Är du vettig och har hjärtat på rätt ställe så finns det säkert en plats för dig inom 
Nordiska motståndsrörelsen. Skicka in en ansökan så får vi veta.  (Flashback, 
2017, 26 mars, inlägg #15040) 

Vikten att visa sig som en trovärdig sympatisör innan man kan bli medlem tydliggörs även i 
detta inlägg. I detalj beskrivs processen av att först möta representanter för organisationen i 
ett rekryteringsmöte. Det sker en första ”gallring” av potentiella medlemmar genom att 
vederbörande får blottställa sig själva inför representanterna i vad som beskrivs som en 
kombination av informell arbetsintervju och vanligt samtal. Nästa steg i processen är att hur 
den potentielle medlemmen och organisationen ges tid att tänka över saker och ting innan 
beslut om medlemskap kan fattas. Ordval som rekryteringsmöte och arbetsintervju samt 
förfarandet att man först efter en tid får svar på medlemsansökan vill framställa NMR som en 
seriös organisation – men ordval som kamp och beskrivningen av hur bidrag kan föra kampen 
framåt i nästföljande stycke visar snarare på en sluten kultur grundad på en föreställd kamp 
mot en (outtalad) fiende. I talet om kamp och hur varenda krona är bättre än inget får även 
personen beröm för de skänkta pengarna, samtidigt som inlägget visar hur starkt engagerade 
medlemmarna är då de använder sin lön varje månad på kampen. Inlägget avrundas med vilka 
individuella egenskaper som krävs av en medlem: att vara vettig och ha hjärtat på rätt ställe.  

I ytterligare inlägg visas intresse av att bli medlem där andras erfarenheter efterfrågas av att 
bli eller vara medlem i NMR. Inlägget nedan visar på ett detaljerat svar och två alternativ för 
vad som krävs för att vara medlem:  

Ska du bli aktivist eller bara medlem? Att bli medlem är la inget problem, bara 
betala avgiften och gå på olika sociala tillställningar. 

Att bli aktivist så krävs det mer, olika typer av fyskrav och prövotid. Sen förväntas 
du högst troligen att vara just ”aktiv”, så du måste tilldela mycket av din fritid till 
rörelsen. Gillar du inte att synas, är nog aktivist inget för dig. Då är du ute och 
delar flygblad och filmas av NMR och vänstermuppar. (Flashback, 2017, 24 
februari, inlägg #14885) 

Inlägget visar på skillnader i medlemskapet; att antingen vara bara medlem eller aktivist. Här 
finns inget tal om rekryteringsmöten utan det handlar snarare om att betala avgiften och gå på 
olika sociala tillställningar. Däremot prövas lämpligheten hos potentiella medlemmar som 
vill bli aktivister genom olika typer av fyskrav och prövotid. Inlägget tydliggör några 
förväntningar som ställs på en aktivist: tilldela mycket av fritiden till rörelsen (att vara aktiv 
och lojal) genom att bland annat dela ut flygblad. Samtidigt förmedlas innebörden eller en 
konsekvens av att vara aktivist som uppmanar till självreflektion över den egna lämpligheten: 
gillar du inte att synas, är nog aktivist inget för dig eftersom aktiviteterna vanligtvis filmas av 
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både NMR och kritiker, där de senare förminskas i inlägget genom att kategoriseras som 
vänstermuppar.  

Diskussion om lämplighet och trovärdighet tar sig även andra uttryck i form av att ifrågasätta 
om huruvida personer som begår brott, allt från misshandel, mord och bombdåd, är 
representativa för NMR. 

Jag har en fråga till NMR. Varför har ni slopat de få kraven ni hade innan på att gå 
med som aktivist och medlem i eran organisation? När man läser på antifa.se så 
kan man se en massa brottsbelastade trasiga människor som går med (…)2 Kan 
vem som helst gå med nu för tiden? Jag trodde ni hade större krav. (Flashback, 
2017, 22 februari, inlägg #14881) 

I inlägget riktas en direkt fråga till NMR och signaturen visar på kunskap om organisationens 
två alternativ för medlemskap när vederbörande ifrågasätter slopade krav för medlemskap. 
För att underbygga sin kritik och påvisa vilka brottsbelastade trasiga människor som 
rekryteras, så hänvisar signaturen till kritikernas hemsida som publicerar om NMR:s 
medlemmar med personuppgifter och deras brottsligaförflutna Följande svar görs till 
ovanstående inlägg: 

Utan att vara medlem i NMR, så kan man ju tänka att det omedelbara, 
instrumentella syftet med den nya slappheten mest syftar till att rekrytera bredare –
och därmed fler. NMR:s nya grej är ju att försöka framstå som folkliga i någon 
mening, och då behövs också folk som kan vara med på deras grejer eller posera på 
foton hemma hos någon våldsdömd medlem. (…) Därmed inte sagt att NMR inte 
har varit fullt av våldsverkare även sedan innan. Dömda mördare och 
våldsbrottslingar råder det ingen brist på. (Flashback, 2017, 24 februari, inlägg 
#14883) 

Signaturen i inlägget markerar först sin position av att inte tillhöra NMR, och erbjuder 
därefter en möjlig förklaring i en ironisk ton genom att tillskriva organisationen en ny 
slapphet som gör att de instrumentellt inriktar sig på att rekrytera bredare. Inlägget 
framställer en likgiltighet hos organisationen av att inte vara nogräknad, utan att den behöver 
fler i sin kamp. I samma ironiska anda följer att NMR:s nya grej är att försöka framstå som 
folkliga i viss mening och behöver då medlemmar som kan verka för deras sak och vara med 
på bild. Konstaterandet i inlägget att våldsverkare har organisationen bestått av tidigare – 
dömda mördare och våldsbrottslingar råder det ingen brist på, sätter trovärdigheten på spel 
för organisationen och dess medlemmar. Det görs inte några större försvarstal från 
sympatisörer eller medlemmar efter dessa inlägg, utan mer korta inlägg:  

Dom som hängs ut på Antifa är kanske 10% av rörelsen medlemmar. Knappast 
representativt, sen är till 90% av de som hängs ut, aktiva medlemmar eller 
”aktivister” som de själva kallar det. (Flashback, 2017, 24 februari, inlägg #14884) 

*** 

De är ju organiserade människor, framförallt aktivister som är intressanta. Varför 
skulle man vilja hänga ut någon som inte är aktiv? 

Så självklart blir det ju organisationens ”ansikte utåt” som blir drabbat. (Flashback, 
2017, 24 februari, inlägg #14885) 

I inlägg #14884 rättfärdigas kritiken genom att lägga fokus på den låga procentandel av 
rörelsens medlemmar som hängs ut och menar att det inte är representativt för rörelsen. I 

                                                 
2 Tecknet (…) innebär att text har tagits bort för att kortats ned utan att innehållet/budskapet har gått förlorat. 
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nästa inlägg #14885 vänds istället blicken mot att det är aktiva organiserade människor, med 
den retoriska frågan: Varför skulle man vilja hänga ut någon som inte är aktiv? I båda 
inläggen riktas förklaringarna till Antifa.se agerande och inte till självreflektion över sina 
medlemmar. Däremot förmedlas konsekvensen av en sådan publicering: att organisationens 
”ansikte utåt” blir drabbat. Det finns en medvetenhet om att trovärdigheten för organisationen 
ständigt sätts på spel, särskilt när den blir ifrågasatt till följd av grova brott. Inlägget nedan 
visar ett svar på flera uppkomna frågor från olika inlägg om NMR står bakom ett bombdåd i 
Göteborg. 

För enligt NMR och dess sympatisörer är det helt uteslutet att NMR har begått 
dåden, bara medlemmar från NMR. De är dock överens om att dåden skulle ha en 
"negativ" inverkan på organisationen, så dessa människor har någon illvilja mot 
NMR. (Flashback, 2017, 2 februari, #14648) 

Genom att ta fasta på hur det är organisationen som anser eller gör något som också 
understöds av flera – enligt NMR och dess sympatisörer, så framstår beskrivningen i inlägget 
som relativt neutralt. Inläggets generella hållning bidrar till att skapa trovärdighet i att förneka 
att NMR skulle ha begått dåden. Men vändningen till bara medlemmar från NMR visar att det 
finns medlemmar som inte är representativa för NMR. Medlemmar som också särskiljs från 
organisationen genom påståendet att dessa människor har någon illvilja mot NMR. Ett annat 
sätt att visa avstånd är hur organisationen och dess sympatisörer är överens om att dåden har 
en ”negativ” inverkan på organisationen. Däremot preciseras inte vad den negativa inverkan 
skulle innebära.  

I ett inlägg ställs en direkt fråga, ”Kommer ni utföra attentat mot invandrare och politiker?” 
(Flashback, 2015, 9 oktober, inlägg #12423), vilket avisas i efterföljande inlägg: 

Motståndsrörelsens avsikt är att följa lagen så länge vi har möjlighet att arbeta 
lagligt och med fredliga metoder. Men vi försvarar oss alltid och vad som händer i 
framtiden beror på vad som händer i samhället och hur staten behandlar 
organisationen. Vill man idag syssla med terrorism bör man inte gå med i 
organisationen då det skadar organisationen och försvårar för dig att lyckas med 
dina andra ambitioner. (Flashback, 2015, 9 oktober, inlägg #12424) 

Inlägget framställer organisationen som laglydig, men under vissa förutsättningar: så länge vi 
har möjlighet att arbeta lagligt och med fredliga metoder. Talet utifrån organisationen, 
kollektivet, etablerar ett vi och förmedlar dels enighet inom gruppen, dels en saklighet i 
uttalandet. Inlägget klargör hur de är beredda att försvara sig, men lägger ansvaret på 
samhället och statens agerande gentemot organisation för dess eventuella handlingar i 
framtiden. Med andra ord upprepas hur de är utan skuld för framtida ageranden, och därefter 
återvänder de till nutid med yttrandet vill man idag syssla med terrorism bör man inte gå med 
i organisationen då det skadar organisationen. Den generella hållningen genom ordvalet man 
förmedlar saklighet där ingen utpekas för att ägna sig åt terrorism. Samtidigt tydliggör 
yttrandet att sådana medlemmar är ovälkomna eftersom organisationen hamnar i dålig dager. I 
ovanstående inlägg visas hur organisationen är mån om att behålla och/eller bygga upp sin 
trovärdighet och sitt budskap. Inläggets avslut riktas till den signatur som skrev frågan, och 
visar hur terrorhandlingar kan orsaka hinder eller svårigheter på det personliga planet. På så 
sätt framställs och förstärks bilden av organisationen som laglydig och att den inte uppmanar 
till att begå brott.  

Det förs således diskussioner mellan sympatisörer och kritiker på tråden om vilka som är 
lämpliga och trovärdiga, men framför allt vilka personer som är representativa medlemmar för 
organisationen. Kontinuerligt ifrågasätts om personer som har ett brottsligt förflutet (ofta 
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grova våldsbrott) är representativa för vad organisationen står för. Sympatisörer och de som 
numera uttalar sig för organisationen möter kritiken och rättfärdigar sina handlingar genom att 
skjuta över ansvaret på aktörer som Antifa.se och deras agerande och enstaka medlemmar 
som de tar avstånd från. Tonvikten i diskussionerna har i princip gått från rätten att uttala sig 
om organisationen till att diskutera vad som är representativt för organisationen och dess 
medlemmar. Det finns en medvetenhet i att försvara organisationen – framförallt i ambitionen 
att lansera NMR som opinionsbildare.  

7.3. Framställningen av NMR som opinionsbildare – vilket medhåll och 
motstånd möter den bilden av NMR i forumet? 

Det blir tydligt i tråden att NMR från 2015 har fått starkare fäste och större talutrymme för 
sympatisörer på Flashback. I ett inlägg presenteras exempelvis rörelsens partiprogram med 
nio punkter. Detta inlägg diskuteras och följs upp i ett antal inlägg av såväl kritiker som 
sympatisörer. Några av de punkter som NMR föreslår är följande: 

Nordiska motståndsrörelsen vill 

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som 
inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som 
möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer 
eller närområden till dessa. (…) 

3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande 
stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma 
övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den 
Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.  

4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter 
kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. 
Yttrandefriheten ska vara omfattande. 

5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl 
som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför 
koncentrerat ägande måste motverkas. (…) (Flashback, 2015, 13 september, inlägg 
#12273). 

Dessa punkter i inlägget ger bilden av att dagens NMR är samlat kring ett partiprogram som 
de vill sprida. Partiprogrammet utgår från NMR:s ideologi och är framskrivet med ett 
nedtonat aktörskap som skapar saklighet. En saklighet som bidrar till att öka innehållets 
trovärdighet och framställningen av NMR som opinionsbildare – att skapa legitimitet för 
såväl budskapen som organisationen. Partiprogrammet är föremål för diskussion bland såväl 
kritiker som sympatisörer på tråden. En del av de kritiska rösterna påtalar följande: 

Att NMR presenterar luddiga lösningar utan att presentera hur man ska nå dit får 
väl ändå ses som ett bevis på nivån dom lagt sig. 

Kan inte minnas något parti som inte är ett ”enfråge” parti som presenterat en så 
pass dåligt underbyggt program. 

Men har en stark misstanke att programmet skrevs under press och hastigt med 
nödlösningen att det presenteras som en ”vision”. 

Inte ens ledande aktivister inom NMR verkar kunna förklara närmare hur dom 
menar med sitt partiprogram. Och det här är dom som ska leda landet vid ett 
övertagande? (Flashback, 2015, 17 september, inlägg #12287) 
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Yttranden om: luddiga lösningar utan att presentera hur man ska nå dit och dåligt underbyggt 
program förminskar NMR och dess budskap. Tillskrivandet av en möjlig förklaring till 
programmet med: skrevs under press och hastigt med nödlösningen ”vision” framställer NMR 
som tämligen oorganiserat. Yttrandet om att inte ens ledande aktivister inom NMR verkar 
kunna förklara ökar intensiteten i ifrågasättandet och förminskandet av NMR. Med den 
retoriskt ställda frågan: och det här är dom som ska leda landet vid ett övertagande? når 
ifrågasättandet sin kulmen och NMR framställs som inkompetent och oenigt.  

Det återkommer på fler håll i tråden att NMR ägnar sig åt opinionsbildning, som exempelvis i 
ett svar till ett inlägg som uppmanar NMR, medlemmar att visa sin ”tuffhet” genom att lägga 
ut information om datum och tid för aktioner: 

Om du tycker att organisationen tar för få risker och inte är tillräckligt ”tuff” får 
det stå för dig, men det är irrelevant då vi sysslar med politisk opinionsbildning 
och (defensivt) våld då blir det ett medel som måste användas ibland och inte ett 
mål i sig för oss. (Flashback, 2015, 28 september, inlägg #12334) 

Uppmaningen att visa sig tuff avfärdas genom hänvisningen till vi sysslar med politisk 
opinionsbildning. Samtidigt som ett vi etableras, hur de står eniga, visas hur de nyttjar eller 
tvingas att använda (defensivt) våld som ett medel och inte ett mål i sig. I inlägget görs en 
åtskillnad mellan defensivt och offensivt våld, alltså när våld nyttjas är det endast i 
försvarssyfte. Inlägget bidrar till en framställning av en politiskt engagerad organisation 
vilken förskjuter ansvaret för offensivt våld till andra. 

Fortsättningsvis under 2017 blir det tydligt i tråden hur NMR satsar på olika medier i sin 
opinionsbildning såsom en hemsida med nyheter, Nordfront, TV, radio och en bemannad 
telefonlinje till organisationen tolv timmar om dygnet. Sympatisörer delar frekvent länkar till 
Nordfronts artiklar, videoklipp som stödjer NMR:s handlingar och budskap. Likaså finns en 
efterfrågan av fler aktuella nyheter och/eller videoklipp. På en direkt fråga i tråden ”Ingen 
sändning från 1:a maj i Falun?(Flashback, 2017, 1 maj, inlägg #15206) ges följande svar:  

DIREKTSÄNDNING. Radio Nordfront direktsänder webbradio från Nordiska 
motståndsrörelsens 1 majdemonstration i Falun och Nordfront publicerar även, 
bild, film och textuppdateringar som senaste nytt på plats. 

http://www.dt.se/dalarna/folj-var-ra...1-maj-i-falun (Flashback, 2017, 1 maj, 
inlägg #15207) 

Med versaler, DIREKTSÄNDNING, markeras att det är möjligt att följa händelseutvecklingen 
live. Med yttranden som Radio Nordfront direktsänder och Nordfront publicerar framställs 
NMR som välorganiserat med mediala resurser. Även en länk för att den potentielle 
medlemmen eller sympatisören ska hitta rätt delas. Vidare har deltagandet i Almedalen, som 
en del i att sprida sitt budskap, diskuterats av såväl kritiker som sympatisörer, med både 
lovord och kritik till NMR:s talare: 

Det som gav något i Almedalen var live sändningarna vid tältet, där bröt ni ny 
mark. Om nu målet först och främst är att skapa opinion borde den typen av 
material vara väldigt gångbart, den direkta verbala konfrontationen och debatten 
med vänstern. Intressant, stimulerande och lockande och underhållningsvärdet ofta 
stort. (…) Frågan är bara vad ni tar med er från det hela, hur ni ämnar stärka er vad 
gäller att debattera med meningsmotståndare. (…) (Flashback, 2017, 15 juli, inlägg 
#15687) 

http://www.dt.se/dalarna/folj-var-ra...1-maj-i-falun
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Det metaforiska uttrycket bröt ni ny mark förmedlar att intresset för NMR och dess budskap 
har börjat ta fart, främst genom livesändningarna. Sympatiserandet med NMR synliggörs 
även i föreslagna strategier för kommande opinionsbildning – väldigt gångbart, den direkta 
verbala konfrontationen och debatten med vänstern. Strategier som innebär verbal kamp i 
offentliga sammanhang för att mobilisera organisationen. Sådan kamp beskrivs med ord som 
intressant, stimulerande, lockande och stort underhållningsvärde och hyllar NMR:s insats i 
Almedalen. Inlägget visar ett reflekterande om hur NMR kan stärka sig av sina erfarenheter 
från debatter och verbala konfrontationer med meningsmotståndare. 

Kritikernas diskussioner på tråden, kring NMR och Almedalen, fortsätter på temat stort 
underhållningsvärde, men med en helt annan inriktning:  

Finns det någon ”best of almedalen” eller liknande så att man kan få sig ett skratt? 
(Flashback, 2017, 7 augusti, inlägg #15583) 

Uttrycket ”best of almedalen och hur det kan ge tillfälle till skratt” förlöjligar och förminskar 
NMR:s insats. Inlägget #15583 får följande svar: 

Kan rekommendera Magnus Wardmo´s tal. Stor humor. (Flashback, 2017, 7 
augusti, inlägg #15584) 

I det efterföljande inlägget utpekas en av NMR:s talare som underhållande, stor humor. 
Därefter delas länken till denna talare på tråden, då en annan signatur fortsätter i samma anda: 

Han behöver en talskrivare. Eller något vettigt att säga. (Flashback, 2017, 7 
augusti, inlägg #15595) 

Kritiken av NMR:s insats i Almedalen består främst av inlägg som förlöjligar och förminskar 
organisationen och dess opinionsbildande ambitioner. Förutom att i tråden göra narr av 
enskilda talare, ifrågasätts organisationens användning av telefon som tekniskt medium. 
Telefon ses som ett förlegat medium och direkta frågor om vem som skulle ringa 
telefonlinjen, får följande svar:  

Gissningsvis alla nyfikna människor som sedan tidigare ringt detta nummer som 
länge varit aktivt men förr varit bemannat mer sporadiskt. Många människor 
föredrar att ringa framför att mejla in frågor om olika saker. Telefonlinjen kommer 
i grund och botten vara som en kundtjänst för Motståndsrörelsen och Nordfront 
samt vara en bra kontaktkanal för folk som står och funderar om de ska engagera 
sig i organisationen eller inte. Alla normalbegåvade människor fattar nog detta 
redan, men ni moraliskt underbegåvade rödingar verkar ju vilja spela chockade och 
oförstående i något försök att dumförklara alternativet. (Flashback, 2017, 30 maj, 
inlägg #15300)  

I inlägget vittnas om nyfikna människor som tidigare nyttjat telefonlinjen till organisationen 
och att telefonnumret har varit aktivt under länge tid. Förutom att människor är nyfikna 
förmedlas att många föredrar att ringa in frågor framför att mejla. Inlägget framställer en 
organisation som ser behovet hos potentiella sympatisörer och medlemmar att enkelt kunna ta 
kontakt. Användningen av ordval som telefonlinje, kundtjänst för Motståndsrörelsen och 
kontaktkanal bidrar till att porträttera NMR som en välorganiserad och etablerad organisation. 
Inlägget avslutas med att förminska kritikerna och deras kritik genom att rikta talet direkt till 
(vänster)kritiker, vilka kategoriseras som moraliskt underbegåvade rödingar. Dessa kritiker 
sätts i relation till alla normalbegåvade som förstår alternativet medan kritikerna beskrivs 
som oförstående i sina försök att dumförklara alternativet.  
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Ytterligare kritik som framförs i tråden är påståenden om att det går dåligt för NMR, vilket 
bemöts med följande retoriska motfråga: 

Om det nu går så hemskt dåligt, varför växer NMR som aldrig förr? Det handlar 
inte om önsketänkande från din sida? 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vas...en-ny-valdsvag 

”Christer Mattsson, forskare på Göteborgs Universitet, bedriver forskning på 
Segerstedtinstitutet om hur man kan förbygga våldsbejakande extremism. Han har 
länge följt NMR och konstaterar att man sedan en tid tillbaka sett att antalet 
medlemmar växer och att aktiviteterna ökar” (Flashback, 2017, 22 mars, inlägg 
#15006) 

För att underbygga påståendet om att NMR växer används både en länk till och citat från en 
artikel där en forskare kommer till tals. Med andra ord används medielogiken att använda en 
experts uttalande för att fastställa en version av verkligheten som sann och riktig. Då han över 
tid har följt NMR framstår forskaren i citatet som särskilt trovärdig för att stärka påståendet 
att medlemsantalet och aktiviteterna ökar. När en oberoende och utomstående person kan 
vittna om hur NMR har mobiliserat framställs det som ett obestridligt faktum. Det finns dock 
andra sätt att ifrågasätta NMR:s påstående: 

Fast det faktum att NMR ökar i medlemmar betyder ju inte att det går bra, varken 
för organisationen eller för rörelsen i stort. 

För det första: för att kunna göra denna ökning av medlemmar har man behövt 
släppa alla spärrar, vilket betyder att människomaterialet i organisationen idag är 
extremt mycket sämre än det var förr. Rent kvalitativt. 

För det andra: resten av rörelsen har antingen dött eller blivit entrister. NMR må ha 
växt, men rörelsen har mer eller mindre försvunnit. (…) 

För det tredje: Hade det gått bra för NMR hade de inte behövt skjutsa runt sina 
medlemmar till som flygbladsutdelningar i olika orter. Det är inte ett styrkebevis 
att man har en aktivitet i en stad där ingen bor. (Flashback, 2017, 22 mars, inlägg 
#15007). 

I tråden utgår inlägget från den fastställda sanningen om att NMR ökar i medlemsantal för att 
framföra sin kritik om att det inte går bra för organisationen. För att öka klarheten för läsare 
presenteras kritiken i tre punkter. Med det metaforiska uttrycket behövt släppa alla spärrar 
förmedlas i den första punkten hur medlemsantalet ökat för att man inte ställer samma krav på 
medlemskap och medlemmar. Jämförelsen människomaterialet i organisationen idag är 
extremt mycket sämre än det var förr används för att påvisa försämringen över tid. 
Användningen av kraftuttrycket extremt mycket sämre indikerar att signaturen besitter 
kunskap om organisationen. Att framställa sig själv som kunnig inom ämnet skapar 
trovärdighet för påståendet resten av rörelsen har antingen dött eller blivit entrister3 under 
den andra punkten. Påståendet bidrar till att förminska NMR:s betydelse och odla ett dåligt 
rykte för organisationen. Även i den tredje punkten ställs trovärdigheten för organisationen på 
sin spets: Hade det gått bra för NMR hade de inte behövt skjutsa runt sina medlemmar till 
som flygbladsutdelningar i olika orter, inte ett styrkebevis att man har en aktivitet i en stad 
där ingen bor. Dessa yttranden visar dels hur man försöker mobilisera sig, dels att de inte är 
så många som de utger sig för att vara. Inlägget ovan föranleder följande svar: 

                                                 
3 Entrister är personer vilka söker inträde i en annan organisation, men är lojala med sin tidigare organisation, 
med syftet att värva nya medlemmar till sin tidigare organisation och/eller styra den nya organisationen i en viss 
riktning. 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vas...en-ny-valdsvag
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jag får inte riktigt ihop hur du menar att det inte går bra för organisationen. Om 
NMR växer säger det sig själv att det går bra. Sen finns det alltid grus i maskineriet 
det betvivlar jag inte. 

Vad jag vet då går inte NMR ut med hur många medlemmar dom har. Men när så 
kallade experter propagerar att de växer så är det nog rätt kraftigt, eftersom de 
alltid när de kan, vill försöka förminska nationalsocialismen i Sverige. 

Radio Nordfront har tusentals lyssnare varje vecka. De flesta som lyssnar skulle 
jag gissa sympatiserar med NMR.  

Du snackar om att aktivister åker land och rike runt? Du kanske har missat själva 
grejen med att vara aktivist, det är just det som är deras uppgift. Man kan inte 
slänga ut vem som helst på gatan, du ska kunna framföra dit budskap på ett bra 
sätt, men även kunna skydda dina kamrater då det ofta blir handgemäng. 
(Flashback, 2017, 22 mars, inlägg #15008) 

Inlägget signalerar att växa som organisation självklart innebär att det går bra. Samtidigt 
markerar det metaforiska uttrycket grus i maskineriet medvetenhet om tvivelaktiga 
medlemmar, samtidigt som det inte finns anledning till oro eftersom det bara är grus. Återigen 
framställs NMR som förtegen kring medlemsantalet, vilket gör att signaturen hänvisar till 
externa experter för att retorisk fastställa att de växer. Därefter vänds blicken till det egna 
kunnandet genom att veta att Radio Nordfront lockar tusentals lyssnare som också förutsätts 
vara sympatisörer. Ifrågasättandet i inlägg #15007, om att skjutsa runt sina medlemmar vid 
flygbladsutdelning bemöts med arrogans: Du kanske har missat själva grejen med att vara 
aktivist. Därefter följer en detaljerad beskrivning av förväntningar på en aktivist: att synas i 
offentliga sammanhang, vara vältalig och lojal med saken – ska kunna framföra ditt budskap 
på ett bra sätt och vara lojal med gruppen, kunna skydda dina kamrater.  

Aktivisters agerande i NMR:s regi har diskuterats tidigare i tråden, bland annat genom ett 
avslöjande om att de försöker framstå som framgångsrika och många i antal genom att ”slå 
ihop nästen”: 

Däremot ska man inte glömma att gemene man inte har koll på vem som tillhör 
vilket näste och NMRs förhoppning är självfallet att ge sken över att de helt 
plötsligt är många och starka i området. 

Man ska inte heller glömma att förfarandet inte är unikt, finns flera fall när nästen 
besöker varandra för att kunna genomföra något så enkelt som en 
flygbladsutdelning, självklart på grund av bland annat rädsla men även för att inte 
visa hur få man är på orten egentligen. (Flashback, 2017, 21 februari, inlägg 
#14836) 

Utifrån ett allmängiltigt påstående i form av ordvalet man: man ska inte glömma att gemene 
man inte har koll, visas hur allmänheten är ovetande om NMR:s medlemmars hemvist och 
dess strategi att plötsligt överraska och framställa sig som större och starkare än vad man 
faktiskt är i det aktuella området. Strategin att nästen besöker varandra beskrivs som ett 
vanligt agerande för att kunna genomföra flygbladsutdelning, men även för att bemöta rädsla 
och inte bli genomskådade för att på orten vara få till antalet. 

Ambitionen att lansera NMR som opinionsbildare möter motstånd i tråden genom att 
kritikerna ifrågasätter, förminskar och gör narr av NMR:s insatser eller kompetens. 
Talespersoner från NMR och dess sympatisörer bemöter kritiken genom att dela länkar och 
klipp för att visa hur NMR är välorganiserat, med mediala resurser för att nå ut med sitt 
budskap. I diskussionen om huruvida NMR har vuxit och/eller nått framgång använder 
sympatisörer sig retoriskt av, externa experter för att underbygga en sådan sanning. Det 
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innebär att sympatisörer och medlemmar använder experters forskningsresultat för att 
argumentera i egen sak. Vidare diskuteras andra mått på framgång i tråden, i synnerhet hur det 
ska gå i valet 2018.  

7.4. Talet om valet 2018 på tråden – framgång eller inte framgång? 

I diskussionsforumet fortsätter sympatisörer och/eller medlemmar att sprida organisationens 
budskap och bilden av NMR som opinionsbildare, inte minst när inläggen aktualiserar det 
kommande valet under 2018. Det finns kritiker som bjuder motstånd vad gäller 
sympatisörernas förutspående av framgångar. I nedanstående inlägg förekommer Dalarna, 
Ludvika och Borlänge som viktiga orter för NMR inom Sverige: 

Tre sverigedemokrater uteslutna i Borlänge. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=6625560 

De har avvikit från partilinjen i uttalanden och enligt uppgift också i umgänge. Jag 
gissar att NMR finns med i bilden här någonstans. Jag vet inte exakt vilka de här 
tre är och vad de har för status i kommunen, men en av dem var ju toppnamn förra 
valet. Potentiellt oerhört bra nyheter inför 2018 och satsningen Ludvika –Borlänge. 

Jag har alltid trott NMR kan ta sig in på eget mandat i Ludvika. Det här öppnar 
kanske dörren i Borlänge också. (Flashback, 2017, 8 februari, inlägg#14704) 

Inlägget inleds med konstaterandet att tre sverigedemokrater har blivit uteslutna i Borlänge, 
vilket förstärks med en länk till nyheten från P4 Dalarna. Anledningen till uteslutning är 
avvikelse från partilinjen och i umgänge, något som signaturen metaforisk spekulerar i beror 
på NMR: gissar att NMR finns med i bilden här. I inlägget visas en bristande kännedom om 
dessa politikers status, men likväl att en av dem var ett toppnamn förra valet. Det finns 
således politiker med väljarstöd och som sympatiserar med NMR. Yttrandet Potentiellt 
oerhört bra nyheter inför 2018 och satsningen Ludvika – Borlänge visar på möjlig lokal 
framgång för NMR, men även att signaturen är insatt i NMR:s strategier i kommande 
valrörelse. Förutom insyn i NMR framställer sig signaturen som lojal med organisationen och 
övertygad om dess förmåga att ta sig in på eget mandat i Ludvika. Den beskrivna framgången 
för NMR kan förstås som försök att stärka organisationens legitimitet och auktoritet genom att 
först inta Ludvika, vilket kan öppna dörren till Borlänge. I följande inlägg kritiseras det 
beskrivna hoppet om en möjlig mobilisering: 

Jag tror faktiskt du blir besviken efter valet med tanke på bomb misstankarna, 
människor överlag är inte så positivt inställda till sånt. (Flashback, 2017, 8 
februari, inlägg#14706) 

Utifrån detta korta inlägg förmedlas hur NMR inte kommer att nå framgång i valet genom det 
riktade yttrandet du blir besviken efter valet och hänvisar till en allmän opinion kring ett 
misstänkt våldsdåd. Följande svar ges till ovanstående inlägg: 

Även om de tre misstänkta är skyldiga till de tre sprängningarna så har NMR inget 
med saken att göra. Särskilt inte politikerna i Ludvika och Borlänge. Folket där är 
nog mer rädda för den extrema massinvandringen och den extrema 
massbrottsligheten som följt i kommunerna. Tre sprängningar som skadade en 
person, en cykel och en ruta i Göteborg. Jämför det med alla gruppvåldtäkter, 
mord, misshandlar osv som blattarna begår i Ludvika och Borlänge så inser du att 
det här inte kommer att spela någon som helst roll i den lokala allmänhetens ögon. 

Problemet är om NMR förbjuds innan valet. Etablissemanget gillar till skillnad 
från vanligt folk inte partiet. Om de förbjuds är det för att etablissemanget vet att 

https://www.flashback.org/leave.php?u=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Fartikel.aspx%3Fprogramid%3D161%26amp%3Bartikel%3D6625560
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de har en chans att ta sig in i kommunpolitiken på egen hand, inte för några 
verkliga eller imaginära ”terrordåd”. (Flashback, 2017, 8 februari, inlägg#14707) 

Inledningsvis görs en ansvarsförskjutning genom att friskriva NMR och lokala politiker från 
anklagelser om våld, och ansvaret läggs på för NMR icke representativa medlemmar. Med 
avstamp i Ludvika och Borlänge som plats används den lokala allmänheten för att legitimera 
prioriteringen av lokala problem istället för nationella, detta genom yttrandena extrema 
massinvandringen och den extrema massbrottsligheten som följt i kommunerna; alla 
gruppvåldtäkter, mord, misshandlar osv som blattarna begår i Ludvika och Borlänge. Vidare 
förmedlas att etablissemanget ansvarar för NMR:s mobilisering. Vid ett eventuellt förbud 
framstår NMR som en bricka i ett politiskt spel för att stoppa mobiliseringen: att 
etablissemanget vet att de har en chans att ta sig in i kommunpolitiken på egen hand. Till 
skillnad från etablissemanget framställs det som om att Vanligt folk förstår NMR:s verkliga 
värde och möjligheter. Med ett annat inlägg förstärker samma signatur argumentet om goda 
chanser till valframgång: 

I Ludvika och Borlänge har NMR en oerhört välfungerande organisation och har 
länge visat att de står på folkets sida. De offentliga namnen där har högt förtroende 
bland allmänheten. (Flashback, 2017, 8 februari, inlägg#14709) 

Med det förstärkta uttrycket en oerhört välfungerande organisation förmedlar inlägget hur 
NMR har etablerat sig på lokalorten och åtnjuter stöd och högt förtroende hos allmänheten. 
De två inläggen bemöts med motstånd: 

Vilka är dessa "vanligt folk" du syftar på? Jag tror du måste lämna bubblan du 
verkar leva i, jag tror det är väldigt få människor som faktiskt gillar nazister, dessa 
är oftast själva nazister. Synd att "vanligt folk" inte röstade på SvP. (Flashback, 
2017, 8 februari, inlägg#14710) 

Kategoriseringen vanligt folk ifrågasätts och vad signaturen i inlägg #14707 inkluderar i den 
kategorin. Med det metaforiska uttrycket måste lämna bubblan du verkar leva i förmedlas att 
signaturen inte delar majoritetens sanna verklighetsuppfattning – vilket konkretiseras i 
yttrandet väldigt få människor som faktiskt gillar nazister. Även nästföljande inlägg visar på 
motstånd: 

”Högt förtroende” – på samma sätt som Svenskarnas Parti var ett ”framgångsrikt” 
parti eller? Givetvis förstår jag att det finna en klyfta, och den klyftan finns även 
mellan såväl NMR-sympatisörer som mellan sverigedemokratiska sympatisörer 
och sossar. Ska vi spekulera så vill jag spekulera att NMR inte kommer att göra 
några framgångar i valet, av den anledning att ”vanligt folk” är rädda för såväl 
bomber som nazister. (Flashback, 2017, 8 februari, inlägg#14711) 

Avstampet i citeringen ”högt förtroende” i inlägg #14709 banar väg för underförstådd kritik i 
form av en ironisk frågeställning samma sätt som Svenskarnas Parti var ett ”framgångsrikt” 
parti eller? Den i inlägget visade förståelsen och av att vara politiskt insatt, förstår jag att det 
finns en klyfta mellan NMR-sympatisörer, som mellan Sverigedemokratiska sympatisörer och 
sossar, stärker argumentationens trovärdighet och den fortsatta kritiken att NMR inte kommer 
att göra några framgångar i valet. Likaså används återigen kategorin vanligt folk som dels 
indikerar att majoriteten inte utgörs av NMR-sympatisörer (dvs. gör en annan inkludering än i 
inlägg #14707), dels att denna majoritet är rädda för bomber som nazister.  

Andra försök att visa framgång för NMR i tråden är inlägget och medföljande länk: ”Läs och 
lär. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pär_Öberg ” (Flashback, 2017, 23 juli, inlägg #15813) 
vilken bemöts med ironiserande: 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4r_%C3%96berg
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18 röster jisses NMR lär ta makten i Ludvika nästa år med den utvecklingen. 
(Flashback, 2017, 23 juli, inlägg #15814) 

Med markeringen 18 röster förminskas de maktanspråk och lokala framgångar som 
frammanas av sympatisörer på tråden. Kritiker, å sin sida fortsätter med olika argument att 
påtala varför NMR inte kommer att nå framgång i valet: 

Inte en chans att NMR kan komma in 2018. Det räcker väl med att kolla på hur det 
gick för SvP senast. Trots ett seriöst försök och en med deras mått mätt massiv 
insats i valrörelsen gick det uruselt att de fick lägga ned partiet. Och NMR är ännu 
mer radikala. De kommer möjligen att kunna kuppa sig till något kommunalt 
manat här eller där men de kommer inte i närheten av riksdagen, de kommer inte 
ens i närheten av 1%. 

För den sortens parti ska kunna få stöd på allvar krävs först en riktig 
systemkollaps. Kraschad nationell ekonomi, skenande arbetslöshet, hög inflation, 
demonstrationer och upplopp på gatorna. (…) (Flashback, 2017, 24 juli, inlägg 
#15840) 

Påståendet inte en chans att NMR kan underbyggs av en konkret jämförelse med SvP:s 
misslyckande i föregående valrörelse då de fick lägga ned partiet. Med en jämförelse 
framställs NMR som mer radikala än SvP. Enligt inlägget skulle NMR kunna nå vissa lokala 
framgångar, att kunna kuppa till sig något kommunalt mandat – ett yttrande som anspelar på 
det radikala och att inte spela ett rent politiskt spel. Från erkännandet om en möjlig lokal 
framgång förmedlas, med procentsats, hur NMR inte kommer lyckas nationellt; de kommer 
inte ens vara i närheten av 1%. I inlägget används metaforiska uttryck som systemkollaps, 
kraschad nationell ekonomi, skenande arbetslöshet och upplopp på gatorna för att markera att 
det är först under sådana omständigheter som den sortens parti kan få stöd på allvar. Sådana 
metaforiska uttryck underbygger påståendet att NMR är chanslösa eftersom Sverige befinner 
sig långt från dessa ytterligheter. 

Det finns kritiska inlägg i tråden där ifrågasättandet av NMR:s framgång är direkt uttalade. Ett 
exempel är: ”Är det någon i SMR som på fullaste allvar tro att ni kommer ta makten en dag? 
Ni har ju hållit på i över 20 år snart, och det ser inte ut som att ni håller på att vinna direkt? 
(Flashback, 30 november, inlägg #17077), vilket får följande svar: 

Man byggde inte Rom på en dag. (Flashback, 30 november, inlägg #17078) 

Inlägget visar hur sympatisören utifrån talesättet markerar att de kommer att nå framgång, 
men att det byggs upp sakta men säkert över tid.  

I talet om valet blir plats, det lokala, Ludvika och Borlänge, centralt för att visa på NMR:s 
framgång, likaså hur användningen av kategorin vanligt folk anspelar på att de har lokalt stöd. 
Kritiska röster som går emot och ifrågasätter förminskar NMR:s, i tråden beskrivna, 
maktanspråk och framställer istället NMR som chanslöst. 

7.5. Sammanfattande reflektioner – tråden om Allt om NMR 

På Flashback görs en nationell och lokal mobilisering av NMR. I den studerade tråden speglar 
diskussionerna den retoriska kampen bland och mellan såväl kritiker som sympatisörer om att 
göra anspråk på sin version av sanning. Det är inte enbart en förhandling mellan kritiker och 
sympatisörer om hur NMR och dess budskap ska uppfattas och förstås. Det sker även en 
förhandling om vem som har rätt att uttala sig om NMR inom NMR. Detta speglar en 
dubbelhet inom NMR där dels utrymme ges för medlemmarnas förhandlingsbara tolkningar, 
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dels att det finns en maktelit som har rätten att tolka och uttrycka budskap i offentliga 
sammanhang.  

Från talet om rätten att uttrycka sig sker en förskjutning över tid, där talet om representativitet 
för organisationen och dess medlemmar tenderar att dominera inläggen. Det finns en 
medvetenhet hos medlemmar och sympatisörer att mycket står på spel ifråga om att bygga 
upp och bibehålla NMR:s trovärdighet. En central del i det som står på spel är att lansera och 
etablera NMR som opinionsbildare. Det gör att inläggen i mångt och mycket handlar om att 
försvara och rättfärdiga NMR:s ställningstaganden och handlingar, ofta genom att förlägga 
skuld på olämpliga medlemmar, antifascistiska organisationers och andra samhällsaktörers 
agerande. Ett av inläggen visar hur NMR framställer sig som laglydigt, men också indirekt att 
det dels är en villkorad laglydighet, dels att det är upp till andra huruvida de ska fortsätta vara 
lagliga.  

Det är ofrånkomligt att konstatera att NMR har fått ett starkare fäste på tråden, trots 
kritikernas motkraft till deras mobilisering av att rekrytera nya medlemmar och väljare inför 
valet 2018 – en motkraft som innebär att ifrågasätta, anklaga, ironisera, förlöjliga och 
förminska NMR:s betydelse. Sympatisörer och medlemmar har fått större talutrymme på 
tråden (även om kritikerna hörs) genom att de delar video-klipp och artiklar för att sprida sina 
budskap. I en rad inlägg visas att NMR är handlingskraftiga och att de går mot framgång, 
vilket exemplifieras med deras lokala stöd i Dalarna och framförallt med hur de numera har 
mediala resurser. I fallet med NMR synliggörs hur olika sanningsanspråk förs fram av både 
sympatisörer och kritiker med hjälp av olika retoriska resurser. Det blir tydligt hur språk 
används för att åstadkomma handlingar som att stärka den egna trovärdigheten, underbygga 
sina ställningstaganden, skapa gemenskap med andra sympatisörer och förankra egna 
framgångar på geografiska platser. 

7.6. Nordfront – hur framställs NMR och resonemang inför valet 2018? 

Nordfronts hemsida framställer NMR som omvärldsbevakande och har fokus på händelser 
samt handlingar som kan gagna organisationens intresse. Det finns flikar (att klicka på) till 
deras världsåskådning, kultur, livsstil, historia och deras radio- och tv-sändningar. På sidan 
för radio- och tv-sändningar presenteras aktuella programledare för dagen med bild och det 
förekommer direktsändningar från kommunfullmäktige i Ludvika. Webb-sändningar från 
kommunfullmäktige följs vanligtvis upp av en intervju med en av NMR:s offentliga 
talespersoner i ett kort reportage. Till alla artiklar finns kommentarsfält för inloggade personer 
att skriva i. Ofta handlar dessa kommentarer om beröm av talespersoner, aktivister, 
instämmande i kritik angående händelser eller handlingar i samhället som går emot NMR:s 
intresse och dylikt. Det finns en kolumn med senaste nytt som ständigt uppdateras, samtidigt 
som det finns fasta inslag som läsare möts av. Sammantaget förmedlar hemsidan att NMR har 
mediala resurser att göra en omvärldsbevakning, att sprida sitt budskap och upprätthålla en 
ständig medial närvaro som organisation. De fasta inslagen är propagandabilder och 
uppmaningar att på olika sätt skänka pengar genom att dela länkar med texter som: ”Donera 
kontant”, ”Donera med Makersupport”, Donera med kryptovalutor” och ”Skänk CPU-tid”. 

Två bilder beskrivs här. Den första föreställer en manlig armé marscherande längs en gata 
med vita skjortor och svarta slipsar. Flertalet bär NMR:s fana (grön och vit med en svart pil 
som pekar uppåt). Centrerat i bilden, ovanför de marscherande fanbärarna, återfinns NMR:s 
symbol (ett kugghjul med röd ytterkant och grön mitten samt en svart uppåtpekande pil). 
Armén symboliserar ”folket” vilket förstärks med formuleringen: ”Vi är inga politiker, VI ÄR 
FOLKET” i text som står längst ned på bilden. Det är ett budskap som riktar sig till 
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potentiella väljare och markerar hur rörelsen är emot det politiska etablissemanget, samt att 
organisationen vill identifiera sig som representanter för folket. Längst upp i bilden finns 
texten ”www.Nordiska-motståndsrörelsen.se”. Det är en text som tydliggör vilka de är och 
hur man kan nå dem för vidare information (www.Nordfront.se).  

Den andra bilden porträtterar i svartvitt, en framsträckt, knuten, hand med tyg lindat runt 
knogarna i närbild, och man kan svagt ana armen och bröstet på personen i bakgrunden. 
Bredvid knogen finns NMR:s symbol med en uppåtpekande vit pil inramad av en vit kvadrat 
vilande på ett av sina hörn. Det svartvita fotot i bilden skapar känslan av att dokumentera 
något verkligt och aktuellt som också förstärks genom att direkt rikta talet till potentiella 
medlemmar och sympatisörer med text, ”KAMPEN BEHÖVER DIG!”, placerat längst upp på 
bilden och texten ”ANSÖK REDAN IDAG”. Det är en bild som uppmanar läsaren att ansluta 
sig till organisationen.  

Förutom dessa två exempel på propagandabilder fanns tidigare ”veckans bild” som en del av 
Nordfronts projekt att regelbundet byta bild varje vecka. Nordfront skriver följande om det 
numera nedlagda projektet: 

Tanken bakom projektet är att bilderna som publiceras kan användas av aktivister 
och medlemmar, såväl som stödmedlemmar och sympatisörer, som önskar att 
sprida organisationens budskap på Internet. 

Här nedan följer ett citat från ett tillägg till aktivisthandboken som går in mer i 
detalj angående propagandaspridning på Internet: 
Internet och elektronisk propaganda (e-propaganda) 
Sprid organisationens artiklar och hemsideadresser på sociala medier, i 
kommentarsfält, på debattforum och till personer ni tror kan sympatisera med 
organisationen. Uppsök olika grupper (till exempel en Facebookgrupp) där 
potentiella medlemmar kan befinna sig, och gör reklam för organisationen och 
Nordfront. Sprid e-propaganda i form av bilder som kan hämtas från den här sidan 
till samma målgrupp som nämndes här ovan. Detta är en effektiv, gratis och riktad 
form av propaganda som bidrar till att sprida organisationens namn och budskap. 
(…)(Nordfront, 2018-03-03) 

I hemsidetexten framställs organisationen som målfokuserad och organiserad, då den visar 
strategier med de publicerade bilderna. Dessutom citeras NMR:s aktivisthandbok för att 
förstärka denna image. I det detaljerade citatet uppmanas sympatisörer att sprida 
organisationens budskap via internet och hur man kan gå tillväga. Denna uppmaning till att 
dela länkar rörande bilder, artiklar och hemsideadresser för att rekrytera fler och mobilisera 
syns tydligt i Flashback-tråden, allt om NMR. Förutom att de i citatet porträtterar NMR som 
aktivt och handlingskraftig, legitimeras den bilden via den faktiska spridningen som tidigare 
har beskrivits i rapporten. Andra sätt är att publicera kontinuerliga rapporter om hur 
medlemmar delar ut flygblad. Nedan illustrerar hur sådana rapporter vanligtvis ser ut: 

Valflygbladen utdelade i Ludvika 

Lördagen den 17/2 genomförde Kampgrupp 502 en flygbladsutdelning i området 
Knutsbo i Ludvika. Aktiviteten förflöt problemfritt och den värmande vårsolen gav 
energi inför det stundande valet. 

(Den korta artikelinslaget förstärks med bild på två personer som delar ut flygblad 
vid brevlådor i ett villaområde) (Nordfront, 2018-02-24) 

Rubriken signalerar om vilken aktivitet som har genomförts och var. Därefter följs en kort 
text som anger datum, lördagen den 17/2, plats Knutsbo i Ludvika och vilka Kampgrupp 502 

https://www.nordfront.se/propaganda.smr
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samt inslag om väder och bild på flygbladsutdelningen bevisar att aktiviteten faktiskt har ägt 
rum. Talet om väder kan även förstås som att NMR förstärker en folklighet, då man ofta 
samtalar om vädret på ett vardagligt sätt för att både närma sig andra människor och påvisa 
det självklara i att vi har något gemensamt. Enbart i Ludvika med omnejd rapporteras det om 
att sådana flygbladsutdelningar görs varannan vecka, vilket innebär en hög frekvens av 
aktivitet. Det förekommer andra rubriker som pekar på deras mobiliseringspotential som: 
”Tidningsutdelning i Ludvika kommuns byar”, ”Fortsatt upplysningsarbete i Ludvika”. Den 
förstnämnda rubriken följs av ett innehåll som beskriver hur tidningsutdelningen gick till: 

Under onsdagskvällen den 25 oktober delade aktivister och medlemmar ur 
Kampgrupp 502 i Näste 5 ut en av Nordfronts papperstidningar, med fokus på 
folkförrädarpartiet Moderaterna. Över 200 tidningar delades ut i byarna runt 
omkring Ludvika kommun.  

(Den korta artikelinslaget förstärks med bild på hur en tidning läggs i en brevlåda, 
med en utsträckt hand från ett bilfönster) (Nordfront, 2017-10-26) 

Även i det här korta artikelinslaget fastslås att aktiviteten har fullföljts genom att datum, plats 
och grupp uppges, samt bildbeviset som ytterligare förstärker det påstådda. Nytt i inslaget är 
att det är papperstidningar och inte flygblad som har delats ut, vilket visar att de har mediala 
resurser att även trycka tidningar. De ordval som används för att beskriva innehållet i 
tidningen, fokus på folkförrädarpartiet Moderaterna, exemplifierar dels den gemensamma 
vokabulären inom Nordfront, dels hur de positionerar sig gentemot det politiska 
etablissemanget. 

Vad gäller relationen mellan det nationella och det lokala, så lyfter NMR fram Ludvika som 
plats för inledningen på den nationella valkampanjen. Följande artikel förmedlar hur de 
strategiskt är organiserade inför valet och efterfrågade: 

Avspark för valkampanjen i Ludvika 
MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 3 februari gav sig 25 medlemmar 
från Nordiska motståndsrörelsens Näste 5 ut i Ludvika för att inleda sin 
valkampanj. 

(Artikeltexten förstärks av en bild på tre personer som mitt i centrala Ludvika 
håller upp en stor svart banderoll med texten ”Vi är folket!” och en symbol för 
NMR (rött och grönt kugghjul med en uppåt pekande svart pil). Den fjärde 
personen på bilden delar ut flygblad) 

Med fanor och banderoller ställde man upp sig på tre olika platser i centrum för att 
dela ut flygblad samt diskutera med ortsbefolkningen medan en fjärde grupp gav 
sig iväg för att dela ut flygblad i inlägglådor. 

Det var rätt så mycket folk i rörelse denna lördag och flera var intresserade av vad 
Motståndsrörelsens aktivister hade att säga. Flertalet intressanta diskussioner 
fördes och folk kände igen våra medlemmar från Studio Nordfront och från 
skolaktionen vid Lorensbergaskolan. Elever från Kyrkskolan i Ludvika kom fram 
och berättade om de oroligheter och de problem som rasfrämlingar fört med sig till 
deras skola och önskade att Motståndsrörelsen skulle komma till Kyrkskolan och 
genomföra en liknande aktion där som den vid Lorensberga. (Nordfront, 2018-02-
08) 

Beskrivningen av NMR:s användning av fanor och banderoller, vilket även förstärks genom 
bilden (som inte är publicerad här), markerar att de nu tar fart och kliver fram och blir synliga 
i sin mobilisering. De är strategiskt utplacerade i centrum, på tre ställen och val av dag lördag 
när många människor har möjlighet att vara i centrum. Skildringen av att flera var 

https://www.nordfront.se/tidningsutdelning-ludvika-kommuns-byar.smr
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intresserade, intressanta diskussioner och ett igenkännande av medlemmar från Nordfronts 
Studio och skolaktionen vid Lorensbergaskolan förmedlar en viss framgång. En framgång 
som förstärks genom att visa hur de är efterfrågade och att det finns ett behov av NMR genom 
att bland annat använda elevers vittnesmål om oroliga händelser och deras önskan om att 
NMR även gör en liknande aktion vid deras skola. 

Andra inslag på Nordfronts hemsida, vilka förmedlar hur NMR bygger upp styrka och skapar 
gemenskap, är rapporter som ger en kort inblick i det interna arbetet i organisationen: 

Kampdag i Ludvika 

Fredagen den 22 september samlades Kampgrupp 502 i Näste 5 för en kampdag i 
Ludvika kommun. Dagen inleddes med gruppträning i höstregnet där medlemmar 
och aktivister tränade inför kommande aktivisttester. Därefter samlades gruppen 
tillsammans med sympatisörer i Ludvika kommun för grillning och samkväm. 
Dagen avrundades sedan med banderolltillverkning. 

En mycket trevlig och uppskattad dag för samtliga deltagande! 

(artikeltexten förstärks av en bild av en nytryckt banderoll liggandes på golvet med 
texten ”Värna barnen, Krossa homolobbyn. Nordfront.se” samt med NMR:s 
symbol) (Nordfront, 2017-09-25) 

Artikeln inleds enligt liknande upplägg som tidigare med datum Fredagen den 22 september, 
grupp Kampgrupp 502 i Näste 5 och plats Ludvika kommun, samt med en beskrivning av 
vädret höstregnet. Aktiviteten som genomförs är en kampdag, vilket i detalj beskrivs som 
gruppträning för medlemmar och aktivister inför kommande aktivisttester. Det är således 
fysisk aktivitet för att klara fysiska tester vilket förmedlar NMR:s ambition att träna upp 
individer för att platsa i en armé. Därefter kommer vändningen i texten genom att tala om en 
annan gemensam aktivitet som samlar andra sympatisörer, och där gemene man kan tilltalas 
av grillning och samkväm. Det blir ett folkligt inslag i texten, men som tar vändningen 
tillbaka till det typiska för det interna arbetet i organisationen: banderolltillverkning. Bilden 
(som inte är publicerad här) förmedlar och förstärker vad NMR står för, att splittra det 
politiska etablissemanget – krossa homolobbyn. Läsare av ovanstående artikel (och andra 
artiklar på Nordfront) uppmanas att dela artikeln på sociala medier genom att dela länkar– 
placerade direkt under artikeltexten – till Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram m.m.  

Nordfront publicerar om lokala händelser i Ludvika, bland annat om hur de har mötts av 
motstånd från en elev. Följande artikel är skriven utifrån Nordfronts gemensamma vokabulär i 
en journalistisk anda, men för en majoritet av befolkningen i Sverige framstår det som en 
”omvänd verklighet”: 

Elev i Ludvika rev ner lapp som hetsade mot Motståndsrörelsens 1 
maj-demonstration 
CIVILKURAGE. Under tisdagsmorgonen möttes elever på Lorensbergaskolan i 
Ludvika kommun av att en lapp som uppmanade till hets mot Nordiska 
motståndsrörelsen. Lappen blev dock inte långvarig då en elev med civilkurage rev 
ner den. 

Det var under tisdagsmorgonen som eleverna på Lorensbergaskolan möttes av ett 
otrevligt budskap på skolans väggar. Någon eller några folkfientliga krafter hade 
varit på skolan och satt upp en lapp som uppmanade folk att samlas till en 
”antirasistisk motdemonstration” i Ludvika den 1 maj, då Nordiska 
motståndsrörelsens ena Första maj-demonstration kommer att äga rum. 
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Nordfront blev kontaktad om händelsen och fick information om att elev på skolan 
visade ett stort civilkurage genom att riva ner den folkfientliga lappen. 

Det folkfientliga budskapet hängde alltså på skolan i samband med att eleverna 
kom dit, vilket innebär att lärarna, som förment goda yttrandefrihetsförespråkare, 
själva underlät att riva ned lappen. Frågan är dock ifall lärarna i samma 
demokratiska anda hade låtit ett budskap från exempelvis Nordiska 
motståndsrörelsen hänga kvar på skolans väggar, eller om man då fallit för 
frestelsen att riva ner lappen. 

Enligt uppgifter till Nordfront kan dock Lorensbergaskolans lärare inom kort 
komma att testas på den punkten. Det återstår alltså att se ifall lärarnas agerande 
beror på att de är ivriga yttrandefrihetsförespråkare, eller om det helt enkelt handlar 
om klassiskt folkförräderi och ett politiskt ställningstagande. (Nordfront, 2018-03-
13) 

Denna ”omvända verklighetsbeskrivning” är framställd som något naturligt och självklart 
med journalistiska fraser som Nordfront blev kontaktad om händelsen och Enligt uppgifter till 
Nordfront, vilket framställer NMR som en trovärdig och vaksam medialpart, men visar även 
att det finns stöd på lokalorten för NMR. Medieberättelsen fastslår hur elever möts av ett 
otrevligt budskap på skolans väggar utifrån tid och plats, tisdagsmorgonen och på 
Lorensbergaskolan. Uttrycket folkfientliga krafter anspelar på en generell ondska som inte är 
förenad med folket, i det här fallet representerat av NMR – krafter som genom en uppsatt lapp 
uppmanar till en antirasistisk demonstration. Vändningen i rapporteringen är när en elev på 
skolan har stort civilkurage och river ned den folkfientliga lappen, vilket förmedlar att NMR 
har stöd bland elever och att det potentiella hotet har avvärjts. Därefter ifrågasätts lärarnas 
icke agerande, underlät att riva ned lappen, och om detsamma hade inträffat om NMR:s 
budskap hade utgjort lappens innehåll. Vidare förmedlas ett indirekt hot om att avslöja 
lärarnas position, huruvida de är yttrandefrihetsförespråkare eller om de inordnar sig i ett 
folkförräderi och därmed tar ett politiskt ställningstagande.  

Rapporteringen av flygbladsaktiviteter är en del av NMR:s strategier att mobilisera och visa 
sig aktiva inför valet, men strategier diskuteras även öppet, som i fallet här av en talesperson 
för NMR: 

Valrörelsen 2018 

Vad måste vi göra för att valrörelsen 2018 ska bli framgångsrik? (…) 

Viktigt att börja i tid 
Det första jag vill betona är att det är viktigt att börja i tid. Att vinna över en väljare 
från t.ex. Sverigedemokraterna till Motståndsrörelsen är inte omöjligt, men det är 
en process som kan ta tid. (…) 

Att lära av tidigare valrörelser 
En valrörelse jag följde på distans var Svenskarnas partis ambitiösa valrörelse 
2014. Jag tycker att det finns några misstag som gjordes i den valrörelsen som vi 
bör dra lärdom av. (…) 1) Ställ bara upp i kommunval om förutsättningarna för en 
god valkampanj finns i din kommun, 2) Var tydlig med om målet är att vinna 
mandat eller att stärka rörelsen lokalt inför framtiden (...) 

Målinriktade och utåtriktade 
Som jag ser det har vi i huvudsak två vägar för att vinna över nya väljare: 1) Att få 
personer att regelbundet läsa Nordfront eller lyssna på någon av våra poddar, samt 
2) Personlig kontakt mellan aktivister och potentiella väljare. Båda dessa vägar kan 
vandras antingen ute i verkligheten eller via internet. (…) 
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De aktivister som inte har lokala valkampanjer att understödja kan istället lägga 
mer tid på internetaktivism. Jag är helt övertygad om att en skicklig internetaktivist 
på egen hand kan vinna över hundratals väljare till Motståndsrörelsen. Detta då det 
är enkelt att via sociala medier identifiera potentiella väljare i t.ex. 
invandringskritiska grupper på Facebook och ta kontakt med dessa. (…) Utöver 
mer okända människor måste man även försöka påverka vänner, kollegor, 
släktingar och andra personer i ens närhet att rösta rätt i valet 2018. (...) Det är upp 
till varje enskild individ som vill se Motståndsrörelsen segra att steg för steg bidra 
till rörelsens framgångar i årets val. (Nordfront, 2018-01-25) 

Artikeln inleds med en reflekterande fråga om hur valrörelsen ska bli framgångsrik, varefter 
konkreta svar presenterat utifrån tre rubriker: viktigt att börja i tid, att lära av tidigare 
valrörelser och målinriktade och utåtriktade. Möjligheten till att få väljare att lägga sin röst 
på ett annat parti (läs NMR) framställs som rimlig, främst i relation till ett sådant parti som 
kännetecknas av att vara invandrarfientligt (SD). Det är dock en möjlighet som troligare sker i 
en process över tid. En annan strategi handlar om att lära sig av (andras) misstag, vilket är en 
allmänt vedertagen inställning för att nå egen framgång. I artikeln visar man hur det lokala är 
avgörande för att kunna föra en god valkampanj, men hur det också förutsätts en tydlighet 
med valrörelsens mål: att vinna mandat eller stärka rörelsen lokalt inför framtiden. Därefter 
vänder sig texten mer direkt mot individuella insatser och förslag på interaktiva strategier av 
såväl personlig kontakt som virtuell kontakt via sociala medier. Om det inte finns lokala 
valkampanjer uppmanas aktivister till internetaktivism och att identifiera potentiella väljare i 
olika internetforum. Förutom valkampanjer på offentliga som virtuella platser uppmanas man 
att värva vänner, kollegor och släktningar till att rösta rätt i valet. 

7.7. Sammanfattande reflektioner – Nordfront 

NMR visar sig aktivt och handlingskraftigt på olika sätt. De förmedlar en bild av sig själva 
som medialt resursstarka med en ständig medial närvaro genom att rapportera om såväl 
nationella som internationella händelser. Tillika hur målmedvetet organiserade NMR är för att 
sprida sitt budskap och möjliggöra mobilisering. De fasta propagandistiska inslagen på 
Nordfronts hemsida är del av en målmedveten strategi. Många av dessa inslag uppvisar 
historiska likheter med nazi-Tysklands propaganda: med en marscherande och fanbärande 
armé framställer sig NMR som hyllare av nazisternas ideologi och hitlerism. Likaså har 
bilden av en framsträckt knuten hand med texten ”KAMPEN BEHÖVER DIG!” stora likheter 
med propagandabilder i nazistiska sammanhang (se Lööw, 2015a).  

Andra retoriska strategier som framställer NMR som aktiva, handlingskraftiga och lokalt 
efterfrågade är till exempel kontinuerlig rapportering om flygbladsutdelning som bekräftas 
genom bildbevis, plats och datum. Ett annat är medieberättelser där till exempel unga elever 
vittnar om händelser i skolor belägna i Dalarna. Användandet av skolelever i dessa 
sammanhang vill förmedla hur den nya generationen vänder sig till NMR:s gemenskap.  

Via rapporter om aktiviteter såsom grillning och samkväm, inramade av banderoller, 
förmedlas gemenskap och lojalitet inom NMR. Andra inslag på hemsidan syftar till att 
framställa NMR som folkliga för att på så sätt främja rekryteringen av medlemmar och 
attrahera väljare. Samtidigt kan deras vokabulär med ord som nästen, kamp, folkförrädare och 
folkfientliga, som kan härledas till 1930-talets nazistiska retorik (se även Lööw, 2015) istället 
uppfattas som verklighetsfrånvänt och skrämmande för gemene man. 
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Slutligen åtföljs varje artikel av uppmaningen att dela den vidare på olika virtuella forum, och 
till medlemmar att ägna sig åt interaktiva strategier på såväl offentliga som virtuella platser 
för att bedriva valkampanj. 

7.8. Lokal press i Dalarna – vad förmedlas om NMR? 

Tidningsrubriker som ”De uppmuntras att flytta hit till Dalarna”, ”Från gatan till politikens 
finrum”, ”Vit makt – påtaglig extremism i Dalarna”, ”Nazister dök upp på möte med Mona 
Sahlin” och ”I Dalarna kommer den allvarligaste extremismen från höger” bidrar till att skapa 
en bister verklighetsbild och hur man står inför en svårhanterlig problematik. Innehållet i 
artiklarna skildrar händelser, handlingar och hur denna problematik kan förstås. Aktörer som 
citeras i lokal press är politiker, Säpos analytiker, talespersoner för NMR, researcher/reporter 
från Expo, universitetsforskare samt tidningskrönikörer och ansvariga för ledarsidor.  

En artikel med rubriken ”SD gav plats åt nazism, kvinnohat och extremism” visar hur 
ansvaret ligger hos SD för att ha banat väg för hur Pär Öberg och Pär Sjögren från NMR har 
erövrat mandat i kommunfullmäktige i Ludvika respektive Borlänge: 

Men för att inte tappa mandat i fullmäktigt (och därmed ekonomiskt partistöd!) har 
SD använt sig av öppna valsedlar där kommuninvånarna själva har kunnat skriva 
dit namn. Högerextrema krafter har utnyttjat den möjligheten. (Falu Kuriren, 2017-
03-31. Opinionstext) 

Beskrivningen av hur SD:s användning av öppna valsedlar har utnyttjats av högerextrema 
krafter pekar inte ut någon enskild individ, däremot sådana krafter hos kommuninvånarna. 
Skuldbeläggandet av SD förekommer i flera artiklar. I nedanstående citat används 
skuldbeläggandet för att visa på allvaret i situationen: 

Aktiviteterna hos de högerextrema har eskalerat i både Avesta och Dalarna i stort, 
samtidigt som nazisterna tagit plats både i Ludvika och Borlänges 
kommunfullmäktige efter SD:s slapphet och vårdslöshet i hanteringen av sina 
lokala valsedlar. (Falu Kuriren, 2016-11-18; Dalarnas tidningar, 2016-11-18. 
Opinionstext) 

Förutom att artikeln förmedlar hur högerextrema aktiviteter har eskalerat lokalt, ökar hotet 
från NMR genom att de har fått tillträde till maktens korridorer: kommunfullmäktige. Det är 
SD:s slapphet och vårdslöshet som är orsak till NMR:s presumtiva framgång. Dalarna skrivs 
också särskilt fram som en möjlig grogrund för högerextremism: 

Finns det något svenskare än Dalarna? Det är en så stor del av kulturhistorien som 
kommer härifrån. (…) Det är dalahästar och folkdräkter och Orsa spelmän. Ja, 
Dalarna har onekligen ett rikt arv, och sedd i suddig backspegel är berättelsen om 
detta landskap en historia om framgång. (…) Numera slår kommunen ekonomiska 
regnrekord. Statsbidragen är skyhöga, liksom skatterna; ändå dras man med en av 
landets största skulder. Skolresultaten är bland de sämsta i Sverige, andelen som 
går på försörjningsstöd nästan dubbelt så stor som i resten av riket. (…) (Dalarna 
Tidningar, 2015-11-27. Opinionstext) 

Dalarna som plats framställs här som symbol för svenskhet, genom sin kulturhistoria om 
framgång och sådant som förknippas med Dalarna såsom dalahästar och folkdräkter. Men 
idag befinner sig Dalarna i en annorlunda socioekonomisk situation; statsbidragen skyhöga, 
största skulder, sämsta skolresultat, försörjningsstöd dubbelt så stor är extrema formuleringar 
som markerar situationens allvar. Artikeln förmedlar hur symbolvärdet i kombination med 
den socioekonomiska situationen kan gynna högerextrema gruppers budskap samt ambitionen 
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att rekrytera fler och mobilisera sig såväl lokalt som nationellt. Från att fastslå det symboliska 
värdet och den socioekonomiska situation som Dalarna befinner sig i övergår innehållet i 
artikeln till följande: 

I Ludvika kom nazisten Per Öberg in i kommunfullmäktige i senaste valet, i 
Borlänge lyckades nazisten Pär Sjögren ta sig in som ersättare. (…) Dalarna är ett 
av organisationens absoluta viktigaste fästen. Man anordnar möten och 
träningsläger. Alltfler sympatisörer flyttar hit. (Dalarna Tidningar, 2015-11-27. 
Opinionstext) 

Användningen av kategoriseringen nazisten framför personnamnet förmedlar hur personerna 
står för en inhuman människosyn förknippad med andra världskrigets krigsförbrytare (se 
Lööw, 2015). Kategoriseringen skapar en känsla av allvar när artikeln visar hur dessa 
personer har tagit sin in på en betydelsefull arena: den lokala politiken. Den vidare 
beskrivningen av Dalarna som ett av organisationens absolut viktigaste fästen, med dess 
aktiviteter och mobilisering, framställer detta som något icke önskvärt i närområdet. Artikeln 
vänder sig till forskning och experters utlåtanden för kunskapsinhämtning och ska samtidigt 
bidra till att säkerställa budskapets trovärdighet: 

Ny forskning visar att radikaliseringen ofta är smygande och sker genom anhöriga 
eller internet. Inte sällan anar omgivningen vad som sker, men det är svårt att veta 
vad man ska göra. Därför är det utmärkt att Borlänge nu gör en kraftansträngning 
för att samla kunskap kring detta, lirka människor ur extremismens klor och stötta 
alla runt dem. (Dalarna Tidningar, 2015-11-27. Opinionstext) 

Att metaforiskt tala om hur något kommer smygande förmedlar en bild av något som bara 
sker, utan att individen själv har gjort ett aktivt val. Han eller hon anar inte vad som händer, 
medan omgivningen förvisso kan förstå, men saknar kunskap eller förmåga att agera. Det 
metaforiska uttrycket lirka människor ur extremismens klor för tankarna till ett ondskefullt 
monster med klor som har greppat tag om människor. Återigen förmedlas hur personer själva 
saknar aktörskap, och istället har något utifrån gripit tag i dem. Framställningen av en delvis 
konturlös ondska som finns därute och som kan smyga sig på gör att ingen specifik person 
eller grupp pekas ut eller hålls ansvarig för ett aktiv val eller rekrytering av någon.  

Ytterligare metaforiska uttryck som förstärker intrycket av en smygande radikalisering där 
individen saknar eller gradvis förlorar det egna aktörskap är: ”Ingen vaknar upp plötsligt och 
är extremist, man påverkas av många saker – olika grupper, vänner och sin uppväxt.” (Mona 
Sahlin citerad i Nya Ludvika Tidning, 2015-11-26. Nyhetstext) och ”En person blir inte nazist 
eller religiös fundamentalist över en natt, det är en radikaliseringsprocess som går att bryta.” 
(Falu Kuriren, 2016-11-18; Dalarnas Tidningar, 2016-11-18. Opinionstext). Det sistnämnda 
citatet förmedlar en känsla av hopp, då det är fråga om en process som kan avbrytas eller 
vändas. Vidare uppmanas medborgare, i samma artikel, att agera och ta ansvar:  

Det här är ett problem som vi inte kan skjuta över på staten för en lösning. (…) Vi 
måste stå enade oavsett politisk härkomst, formulera alternativ för dem som ser 
radikal kamp mot samhället som den enda lösningen. (…) Vi måste klara av 
balansgången i att vara tydliga i vår avsky för antidemokratiska krafter, men 
samtidigt kunna erbjuda en väg ut för dem som står med ena foten innanför 
extremismens dörr. (Falu Kuriren, 2016-11-18; Dalarnas Tidningar, 2016-11-18. 
Opinionstext) 

Att erkänna en problematik som man inte enkelt kan skjuta över på staten för en lösning, 
förmedlar ett allvar i uppmaningen att stå enade oavsett politisk härkomst mot dem som 
förespråkar våldsam kamp mot samhället. Formuleringen av en potentiell lösning, att 
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balansera tydlig avsky för antidemokratiska krafter och kunna bistå individer som, metaforiskt 
uttryckt: står med ena foten innanför extremismens dörr, signalerar förhoppningen om att 
kunna vända vad som lokalt uppfattas som en problematik. Likaså förmedlas, i en annan 
artikel, bilden av handlingskraftiga politiker som vill (inrätta en tjänst som ska) verka mot 
extremism (Dala-Demokraten, 2015-05-25. Nyhetstext). 

Däremot inger rapporteringen om NMR:s tilltagande utbredning och dess lokala fäste allt 
annat än förhoppningar. Rubriken ”De uppmuntras att flytta till Dalarna” förstärks med ett 
fotografi som föreställer hur NMR:s medlemmar, iklädda vita skjortor och svarta slipsar, 
marscherar längs stadens gator med NMR:s fanor i händerna. 

Nu utgör Dalarna NMR:s kärna i Norden. (…) Säkerhetspolisen, Säpo, följer vi 
makt-miljön, dit NMR räknas. – Aktivitetsnivån har varit fortsatt hög inom vit 
makt-miljön, något som bland annat beror på läget i omvärlden och uppfattningen 
att det finns ett starkt stöd för de värderingar som vit makt-miljön förfäktar, och att 
det därmed finns möjlighet att rekrytera fler anhängare, skriver Säpos senior 
analytiker Ahn Za Hagström i ett mejl till DT. (…) Jonathan Leman, researcher på 
Expo, fortsätter: − De uppmuntrar folk inom rörelsen att bosätta sig i Dalarna. (…) 
centrering kring Dalarna kan vara kopplat till stundande val nästa år. (Falu 
Kuriren, 2017-04-29; Nya Ludvika Tidning, 2017-04-29. Nyhetstext). 

Bilden av marscherande fanbärare förstärker påståendet Nu utgör Dalarna NMR:s kärna i 
Norden. Påståendet underbyggs och legitimeras av experter från Säkerhetspolisen och Expo 
(en tidning som granskar, dokumenterar och upplyser om rasistiska och högerextrema grupper 
och deras budskap). Säpo, som har hög trovärdighet i uttalanden om det faktiska läget i 
omvärlden och nationellt, vittnar om hur aktivitetsnivån har varit fortsatt hög inom vit makt-
miljön. Det finns en uppfattning om ett internationellt starkt stöd för de värderingar som vit 
makt-miljö kämpar för vilket gör det möjligt att rekrytera fler anhängare. Därefter citeras en 
researcher från Expo som vittnar om hur NMR:s medlemmar uppmuntras att bosätta sig i 
Dalarna och hur centreringen kan vara relaterad till det stundande valet 2018. Artikeln 
använder även forskare från högskolor och universitet för att skapa trovärdighet i budskapet: 

Enligt historikern Heléne Lööw har svenska nazister historiskt sett alltid haft sina 
baser ut i landet och aldrig tyckt om storstäder. (Falu Kuriren, 2017-04-29; Nya 
Ludvika Tidning, 2017-04-29. Nyhetstext). 

*** 

Christer Mattsson, som driver Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, har 
länge forskat om svensk extremism. Han tror att motdemonstranter kommer att 
agera på något sätt i anslutning till NMR:s demonstration. (…) Beroende på hur 
dagen artar sig kommer 1 maj att innebära en kortsiktig eller en långsiktig 
propaganda för NMR, menar Christer Mattsson. (Falu Kuriren, 2017-04-29; Nya 
Ludvika Tidning, 2017-04-29. Nyhetstext). 

I skildringen av hur fler sympatisörer och medlemmar uppmuntras att flytta till Dalarna görs 
hänvisningar till historisk forskning om svenska nazister vilka alltid [har] haft sina baser ute 
i landet. Forskare med kunskap om svensk extremism citeras i anslutning till en kommande 
sammandrabbning mellan NMR och motdemonstranter, vilket innebär kortsiktig respektive 
långsiktig propaganda för NMR och gör att experten bekräftar en potentiell framgång för 
NMR. 

När medierna framställer NMR:s medlemmar och talespersoner som nazister eller 
dalanazister, där den senare tillhörigheten knyts till den lokala platsen, görs det inte sällan 
genom att uppge personens namn samt beskriva vilka brott de har begått: 
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NMR:s tidigare ansvarige utgivare Emil Hagberg, är dömd för flera grova brott. 
Han uppges vara NMR:s internationella talesman, samordnare för rörelsens 
regionala chefer och sitter också i NMR:s ledningsråd. (…) Emanuel Lärkestål, 30, 
Borlänge. NMR:s ansvarige utgivare. Dömd för brott mot knivlagen. (Falu 
Kuriren, 2017-04-29; Nya Ludvika Tidning, 2017-04-29. Nyhetstext). 

Beskrivningen av hur ledande personer inom NMR finns med i brottsregistret kan väcka 
avsky och rädsla för vad NMR:s sympatisörer och medlemmar är kapabla till. Rädslan är 
också kopplad till känslan av att NMR är ”nära inpå”, ett ”faktum” som artikeln i sin helhet 
förmedlar utifrån olika experters påståenden om att antalet sympatisörer och deras aktiviteter 
ökar på den aktuella orten. 

Att beskriva NMR medlemmar som nazister är något som en talesperson opponerar sig mot i 
samma artikel (med talet riktat mot journalisten): 

Och du har varit helt onyanserad i reportage om oss. Nazister hit och nazister dit. 
Besinna er lite grann. Vi är inte nazister. Vi är nationalsocialister. (Falu Kuriren, 
2017-04-29; Nya Ludvika Tidning, 2017-04-29. Nyhetstext). 

I citatet av talespersonen ifrågasätts journalistens kategorisering och denne uppmanar istället 
till reflektion. Talespersonen tillhandahåller också en egen kategorisering av den egna 
gruppen: Vi är nationalsocialister. Den självtillskrivna kategoriseringen nationalsocialister 
anspelar på en bredare folklighet än vad som är förknippat med kategorin nazist − det är den 
folkliga bilden av NMR som de avser förmedla genom att poängtera hur andra kategoriserar 
dem.  

7.9. Sammanfattande reflektioner – lokal press 

I enlighet med medielogiken – att citera ett flertal aktörer – stärks trovärdigheten i budskapet 
om hur man kan förstå och uppfatta NMR i Dalarna. En skrämmande bild av NMR förmedlas 
när dess medlemmar benämns som nazister och tydligt förknippas med hitlerism i såväl text 
som bild. För allmänheten är sannolikt det mest skrämmande hur NMR har mobiliserat och 
intagit plats på den politiska arenan. Framförallt med den använda metaforiken som 
”radikaliseringen kommer smygande” och ”lirka människor ur extremismens klor” skapas 
föreställningar om en smygande ondska vilken inte enbart underblåser rädsla och hot utan 
även ger sken av något okontrollerbart – att man står inför en svårlöst problematik. 

Hur denna svårlösta problematik kan bemötas diskuteras också i lokalpressen. Genom att 
framställa potentiella lösningar inges hopp och samtidigt signaleras allvaret i situation; det 
handlar om att erkänna problematiken och uppmana (mer eller mindre) alla till politisk 
samling för att med gemensamma krafter stå emot våld och antidemokratiska handlingar.  

8. Avslutande reflektioner  
Syftet med denna rapport är att synliggöra och problematisera hur olika sanningsanspråk kan 
föras fram av såväl sympatisörer till som kritiker av extremistiska rörelser, deras ideologier, 
medlemmar och legitimitet. Det innebär att urskilja vilka retoriska resurser som används av 
sympatisörer och kritiker för att rättfärdiga sina olika ställningstaganden. Mer specifikt 
studeras: 1) vad som framställs och förmedlas om den extrema rörelsen? 2) hur skapas 
sanningsanspråk om den aktuella extrema rörelsen? 

Vi har visat, i fallet med NMR, att i kampen om sanningen rörande NMR mellan såväl 
kritiker och motståndare som medlemmar och sympatisörer används anekdoter, händelser, 



 

31 
 

skeenden och platser. På så sätt drivs argumentationen i önskad riktning för att bemöta och 
diskreditera motståndarens argument. Enligt Lööw (2015b) kan detta förstås som ett ”digitalt 
ställningskrig”, det vill säga ett flöde av att starta olika gemenskaper och väcka opinion för 
och emot hatkampanjer. Flashback är ett av flera virtuella forum (Twitter, Facebook m.m.) 
där internetrekrytering av medlemmar och väljare pågår.  

En återkommande tematik på Flashbacktråden handlar om NMR:s kännetecken. Själva 
namnet Nordiska motståndsrörelsen signalerar en underifrån växande (folk)rörelse där 
gräsrötter mobiliseras och mobiliserar, samtidigt som anhängarna vill förmedla bilden av en 
sammanhållen, professionell och handlingskraftig organisation för politisk opinionsbildning. 
Båda dessa, delvis inbördes motsägelsefulla, bilder avfärdas av kritikerna. De ger istället 
bilden av en toppstyrd, fåtalig och sluten grupp av människor med marginell eller ingen 
betydelse.  

Vidare verkar samtliga som uttalar sig för NMR medvetna om att NMR:s trovärdighet står på 
spel och i förlängningen organisationens möjligheter till politiskt inflytande, i första hand i 
valet 2018. Detta gör att talespersoner och medlemmar kan rättfärdiga handlingar och 
händelser, samt därigenom framställa NMR som politiskt sammanhållen och legitim 
organisation. Internationell forskning visar på liknande resultat, hur extremistgruppers 
språkanvändning tenderar att styras av gruppernas strävan av att etablera samt bibehålla en 
positiv image genom att exempelvis tala om sig själva som icke-våldsamma (Gerstenfeld 
m.fl., 2003; Schafer, 2002). Trots att kritikerna ifrågasätter, anklagar, ironiserar, förlöjligar 
och förminskar dem verkar NMR ha fått starkare fäste på tråden. Enligt den gamla tesen ”all 
publicitet är bra publicitet” ger talet om NMR, positivt eller negativt, offentlig exponering 
vilket kan leda till att NMR blir en mer etablerad politisk aktör att beakta. I detta sammanhang 
blir platser retoriska verktyg. Förespråkarna använder Ludvika och Dalarna för att ge NMR en 
rumslig förankring – och därmed ge organisationen/rörelsen trovärdighet – bland annat genom 
närvaron i Ludvika kommunfullmäktige och via uppmaningar till presumtiva sympatisörer att 
flytta dit. Motståndarna, å sin sida, framställer inte sällan samma saker som ett särskilt 
problem i denna region, men även som något som riskerar att ”sprida sig”.  

Användningen av plats, lokalsamhället och dess berättelser som florerar i såväl medier som 
sociala medier banar väg för lokal ryktesspridning, vilken kan (re)producera fördomar och 
stereotyper om olika minoritetsgrupper (Lööw, 2015b). Ett exempel på sådana berättelser som 
återfinns i ett inlägg på Flashbacktråden är: extrema massinvandringen och den extrema 
massbrottsligheten som följt i kommunerna; alla gruppvåldtäkter, mord, misshandlar osv som 
blattarna begår i Ludvika och Borlänge (Flashback, 2017, 8 februari, inlägg#14707). 
Utmålade hotbilder, i det här fallet i lokalsamhället, är vanligt förekommande inom den 
högerextrema retoriken, vilken syftar till att legitimera deras ställningstaganden och 
verksamhet (Kuure, 2003). På samma sätt kan deras motståndare använda plats för att 
framhålla sina antagonisters begränsade geografiska utbredning. 

På Nordfront framställs hur NMR:s mediala resurser ger dem medial närvaro och politiskt 
inflytande. Deras fortlöpande rapportering om nationella och internationella händelser syftar 
till att framställa hur målmedvetet organiserade NMR är. Detta, tillsammans med rapporter 
om flygbladsutdelning i Dalarna och resten av landet, återgivande av anekdotiska berättelser 
och fasta inslag av naziideologi och hitlerism, och den vokabulär som följer av detta, syftar 
till att sprida det egna budskapet. En möjlig konsekvens blir mobilisering och rekrytering av 
nya medlemmar, men även en möjlig mobilisering av motkrafter och existerande eller 
presumtiva antagonister. Likaså menar Lööw (2015a) att fasta inslag av deras ideologi, 
hitlerism och deras vokabulär syftar till rekrytering, men mer viktigt är att bygga upp ett 
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förtroendekapital och visa på en motbild till hur de framställs medialt. Att de värnar om 
medborgarna och rättar till missförhållanden för olika grupper där myndigheterna brister i 
handlingskraft. Av det sagda följer möjligheten att tonläget i debatten och påföljande 
konflikter mellan NMR-sympatisörer och deras motståndare troligen kommer att trappas upp 
på sociala medier ju närmare valet 2018 vi kommer.  

I lokalmedier framställs å ena sidan bilden av politisk handlingskraft och uppmaning till 
politisk samling och enighet mot de antidemokratiska krafterna. Å andra sidan uppmålas en 
mer dyster bild av läget där Sverigedemokraterna anklagas för att ha främjat högerextrema 
krafter genom att bana väg till ett mandat i Ludvika kommunfullmäktige för en talesperson 
från NMR. Retoriskt sett förläggs därmed ansvaret på ett politiskt parti, medan de enskilda 
väljarna i stora stycken fråntas (eller frånsäger sig) ansvar.  

Användningen av metaforiska uttryck som ”lirka människor ur extremismens klor”, 
”radikaliseringen kommer smygande” förmedlar bilden av en konturlös, smygande ondska 
därute. På så sätt sker en anonymisering där varken individer eller grupper hålls ansvarig för 
sina handlingar eller för att bemöta andras handlingar. En sådan anonymisering, liksom 
experternas beskrivningar av NMR-anhängarnas tilltagande aktivitetsgrad och uppmaningar 
till sympatisörer att flytta till Dalarna, underblåser allmänhetens rädsla för och upplevda 
hotfullhet hos NMR från denna grupp.  

Allt sammantaget finns möjligheten att debatten på Flashback, Nordfront och i lokalmedia, 
liksom den ständiga närvaron av och tillgången till NMR:s ideologiska framställningar, 
retorik och argumentation bidrar till att legitimera såväl NMR som dess ideologi med ett 
alltmer höjt och hotfullt tonläge i den politiska debatten. På sikt kan detta, i det korta 
perspektivet, sannolikt innebära ett ökat, om än sannolikt marginellt, väljarstöd för NMR. Det 
är ofrånkomligt hur den virtuella världen står i samklang med den fysiska världen, där filmer 
och klipp delas via sociala medier samtidigt som det sker off-line (se även Lööw, 2015a; 
Kaati, Akrami & Pelzer, 2018). För förtroendevalda politiker i Dalarna kan webbsändningar 
från kommunfullmäktige och andra politiska inslag som filmas eller rapporteras om upplevas 
som hotfulla, då dessa klipp eller reportage sprids och ramas in andra kontexter på sociala 
medier. Det som ytterligare kan bidra till hotfullheten är att spridningen på sociala medier 
sker tämligen okontrollerat, man vet inte vem som besitter information eller kunskap om 
händelser, inte heller hur det har vinklats eller vem som sprider informationen – men 
framförallt att det sker i en mycket snabb takt.  

* 

Denna rapport beskriver hur språk används för att göra sanningsanspråk och på så sätt skapar 
vår ”verklighet”. Därtill visar den hur en medial kontext (sociala medier och lokal press) och 
en förhärskande retorik som präglar kampen om sanningsanspråken avseende extremism kan 
få konsekvenser för det lokala debatt- och samtalsklimatet. Möjliga konsekvenser av det som 
förmedlas och framställs på nätforumen samt i lokal press kan bland annat vara att extremism 
blir ett allt vanligare inslag i vardagen och mer påtaglig för människor i olika situationer, samt 
leda till känslor av hot och rädsla för oväntade handlingar utförda av extremister.  

I linje med Lööw (2015a) visar även rapporten hur ideologi och retorik kan syfta till att främja 
eller motverka rekrytering till och mobilisering av extrema rörelser. Dessa kunskapsbidrag 
sammantagna bidrar till en övergripande förståelse av hur ideologisk retorik fungerar och hur 
denna kan bemötas av både sympatisörer och kritiker när de gör sanningsanspråk på olika 
mediala arenor. Vidare bidrar rapporten med kunskap om hur intolerans och extremism kan 
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uttryckas. Rapportens kunskapsbidrag har även ett värde för skolans, socialtjänstens, polisens, 
politikernas och opinionsbildarnas förståelse av intoleransen och extremismens 
kommunikativa dynamik, en förståelse som kan understödja det demokratifrämjande arbetet 
inom dessa sektorer. Genom att öka medvetenheten om hur språk är handling och hur denna 
språkliga retoriska dynamik ständigt omger oss och inverkar på hur vi tänker och talar, kan vi 
i arbetet mot extremism uppmärksamma hur och vad olika argument och ställningstaganden 
åstadkommer i den aktuella situationen. Lika viktigt är självreflektion över det egna 
språkbruket i olika samtalskontexter, eftersom vi alla (re)producerar den mediala bilden av 
extremism. Exempelvis att metaforiskt tala om extremism som en ondska som kommer 
smygande anonymiserar fenomenet och förlägger det bortom och utanför vår kontroll, vilket 
kan skapa svårigheter i att hitta fungerande arbetssätt för att motverka extremism. Den stora 
utmaningen består i att hantera såväl faktiska hot som rädslor och upplevelser av hot från 
extremister då vi metaforiskt talar om fenomenet som om det vore bortom vår kontroll.  
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