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flätverk där olika aktörer skapas och splittras, interagerar, förgrenas och återuppstår. För-
fattarna identifierar tre olika idéströmningar som präglar miljön och som under hundra 
år av radikal nationalism korsat varandras färdriktning. Medan den rasorienterade och 
socialkonservativa nationalismen historiskt sett stått i konflikt med varandra, tycks den 
identitära idéströmningen på senare tid ha skapat nya kontaktytor aktörerna emellan. 
Artikelns historisering av svensk radikal nationalism föreslår, med andra ord, en analys-
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Hundra år av radikal nationalism

Markus lundströM & toMas lundströM

Hösten 1915, samtidigt som skyttegravarna börjar grävas vid första 
världskrigets västfront, bildas organisationen Sveriges nationella ung-
domsförbund på hotell Kronprinsen i Stockholm. Mitt under brin-
nande världskrig – ett krig som i nationalismens namn skulle komma 
att kräva miljontals människoliv – skapas en organisation med syftet 
att, som det hette, främja kärlek till fosterlandet (Wärenstam 1965, s. 3). 
Sveriges nationella ungdomsförbund markerar den organisatoriska start-
punkten för detta radikala politiska projekt, som syftar till att befästa 
och försvara nationalismens grundläggande principer. Under historiens 
gång har en rad aktörer, med varierande politisk framgång, bejakat det 
politiska projekt som vi i den här artikeln benämner ”radikal nationa-
lism”. Vi kommer att följa detta projekt över hundra år och identifiera 
tre idéströmningar som möjliggjort beröringsytor och positioneringar 
mellan historiska och samtida radikalnationalistiska aktörer. I den här 
studien ämnar vi fortsätta det definierande arbete som påbörjats av tidi-
gare forskning genom att laborera med en induktivt utarbetad koncep-
tualisering. I detta syfte har vi sammanställt ett historiskt flödesschema 
över de aktörer som av tidigare forskning definierats som högerextrema, 
fascistiska, nazistiska eller som del av vitmaktvärlden. Under hundra år 
av radikal nationalism förekommer ständiga splittringar, förgreningar 
och hopfogningar inom vad som kan liknas vid ett flätverk. Vi avser att 
översiktligt teckna denna utveckling och påbörja en teoretisk analys av 
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detta svenska radikalnationalistiska flätverk. Vi inleder med en begrepps-
diskussion, och kommer därefter att fortsätta analysen genom en huvud-
sakligen kronologisk genomgång, innan den avslutande diskussionen.

Den radikala nationalismen
Det finns i dag en rad olika samlingsbegrepp för det historiskt brokiga 
sammanhang som rymmer motstridiga aktörer såsom Sveriges nationella 
förbund och Nordiska rikspartiet, Sverigedemokraterna och Svenska 
motståndsrörelsen. Aktörerna själva identifierar sig oftast som nationella, 
eller nationalister. Deras uttolkare har emellertid använt andra koncep-
tualiseringar – numera främst högerextremism och fascism – för att med 
vetenskapliga metoder studera aktörerna. Den skiftande begreppsan-
vändningen kan tolkas som att begreppen har olika förtjänster vad gäller 
att belysa enskilda sidor av studieobjektet. Under de senaste åren har 
emellertid samhällsforskningen i Sverige kommit att förhålla sig alltmer 
kritiskt till de olika begreppens förklaringsvärde. Ett viktigt steg i denna 
riktning har tagits genom publiceringsinitiativet Det vita fältet.

I förordet till den första volymen i serien förklaras varför det under-
utforskade område som avses – ”det vita fältet” – definieras i termer 
av ”högerextremism” (Deland m.fl. 2010, s. 5 ff.). Författarna anger att 
begreppets kärna utgörs av åtskillnad mellan folkgrupper. Denna åtskill-
nadspolitik antar ”negativt” uttryckta benämningar – anti-feminism, 
anti-sionism, anti-islamism, anti-globalisering – samt ”positiva” uttryck 
i form av starka ledare, acceptans för politiskt våld och subkulturellt 
utforskande (Deland m.fl. 2010, s. 5 ff.). Begreppet ”högerextremism” 
har emellertid en rad analytiska begränsningar. Ett första problem, som 
också påpekas av Det vita fältets redaktörer, är att högerextremismens 
attribut varierar kraftigt mellan de aktörer som definitionen är tänkt att 
omfatta. Högerextremism blir påtagligt vilseledande när aktörerna beto-
nar statsledd social välfärd och ekonomisk utjämning. Efterledet extre-
mism implicerar dessutom ett avvikande från den politiska huvudfåran, 
en missvisande beskrivning med tanke på valutgången i 2014 års riks-
dagsval där Sverigedemokraterna blev Sveriges tredje största parti. Ett 
angränsande analytiskt problem är att talet om extremism förutsätter en 
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dikotom tankefigur, där de (extrema) särskiljs från oss (normala), vilket 
tenderar att osynliggöra idéer och praktiker som återfinns på båda sidor 
av motsatsparet.

En alternativ begreppsbildning skulle i stället kunna utgå från aktö-
rernas egen idévärld. Ett redan existerande exempel på en sådan koncep-
tualisering, välanvänd både i och utanför den akademiska världen, är att 
tala om aktörerna som del av en vitmakt-miljö. Begreppet ”vit makt” 
(white power) myntades på 1960-talet, av ledaren för American Nazi 
Party, och var ett direkt svar på den samtida Black Power-rörelsen i 
USA. Konceptet syftade till att överskrida nationella motsättningar som 
hindrade den ”vita rasen” från att samarbeta på ett transnationellt plan 
(Gardell 2007, s. 30 ff.; Lööw 2015, s. 112 ff.). I Sverige kom begreppet 
under 1980- och 1990-talen att knytas till en specifik musikscen, för att 
sedan referera till politiska aktörer som på olika sätt varit kopplade till 
denna vitmaktmusik. Även om begreppet ”vit makt” ursprungligen var 
självdefinierande är det värt att understryka att dagens aktörer inte ser sig 
själva som en del av vitmaktmiljön. I stället uppfattar dessa aktörer sig 
själva som nationalister, dessutom i en transnationell bemärkelse, vilket 
vi kommer att beröra senare i artikeln.

Ett analytiskt problem med talet om vitmaktmiljön är att en rad själv-
definierat nationalistiska aktörer inte omfattas av denna begreppsbild-
ning. Historikern Heléne Lööw (2015, s. 127), som under flera decennier 
studerat nazismen i Sverige, använder sig framför allt av begreppet ”vit 
makt” för att hålla samman sina studieobjekt. Samtidigt laborerar Lööw 
(2015, s. 11, 22) med en analytisk indelning mellan vad hon kallar ras-
ideo lo giska och extremnationalistiska aktörer, vilket tycks beteckna sam-
tida varianter av historisk nationalsocialism respektive fascism. Då en 
aktör som Sverige demokraterna av Lööw (2015, s. 182, 230) kategoriseras 
som extrem nationalism aktiveras emellertid den ovan nämnda proble-
matik som finns inbyggd i denna term. Lööw (2015, s. 13 f.) poängterar 
själv hur extremismbegreppet tenderar att tränga undan ideologiska för-
klaringar till de samhällsfenomen hon undersöker.

I den här artikeln kommer vi därför att studera hur olika ideologiska 
strömningar bidrar till att knyta samman, men också splittra, de aktörer 
som tidigare benämnts med hjälp av analytiska samlingsbegrepp som 
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”högerextremism” och ”vitmaktmiljö”. Studiens metodologiska fokus 
blir därmed att undersöka det ideologiska kitt som länkar samman dessa 
historiska och samtida aktörer. Heléne Lööw (2015, s. 12 ff., 34, 130) defi-
nierar aktörernas sammanlänkande tema som intolerans mot minoritets-
grupper, där antisemitismen spelar en särskilt avgörande roll för den his-
toriska kontinuiteten. Ett liknande angreppssätt är Ov Cristian Norocels 
(2013a, s. 27 ff.; 2013b, s. 62 f.) identifikation av antifeminismen som sam-
lande artikulationskraft, en argumentation som delvis reflekterar histori-
kern George Mosses (1996, s. 155 ff.) forskning om den historiska fascis-
mens manlighetsideal. Ett kompletterande angreppssätt, som till viss 
del överskrider fokus på den gemensamma negationen (anti-feminism, 
anti-semitism), är att undersöka de ideologiska meningsbärare som för 
aktörerna anses vara positiva, konstruktiva, affirmativt framåtsyftande. 
Ett viktigt bidrag har här gjorts av Mattias Gardell (2007, s. 56 ff.), 
som utifrån sin fältstudie i USA anger strävan efter etnisk homogenitet 
som gemensam nämnare. Trots påtagliga skillnader på skalorna höger–
vänster och centralism–decentralism, framhåller Gardell att kravet på 
homogenitet, utifrån etnicitet och sexuell läggning, gäller för samtliga av 
de aktörer han studerar.

För att fortsätta det definierande arbete som påbörjats av tidigare 
forskning har vi sammanställt ett historiskt flödesschema över de aktö-
rer som av tidigare forskning definierats som högerextrema, fascistiska, 
nazistiska eller som del av vitmaktvärlden. Utifrån denna uppställ-
ning har vi sökt identifiera dessa aktörers gemensamma nämnare – den 
meningsbärande ideologiska grundkomponenten – varvid vi identifierat 
nationalismen som central politisk artikulationskraft. För att på ett ana-
lytiskt plan precisera denna nationalism föreslår vi att den ska betecknas 
som radikal. I etymologisk bemärkelse syftar radikal på att ”gå till roten” 
(från latinets radix, rot), medan natio anger födelse, folk eller ras. Den 
radikala nationalismen bejakar alltså nationalismens själva rot: det poli-
tiska projekt som kännetecknas av att knyta en nedärvd folkgemenskap 
till en geografisk plats.

Vårt historiska flödesschema har utarbetats genom att sammanställa 
tillgänglig data för aktörernas start- och slutår, samt vilka kopplingar 
som finns mellan dessa organisationer. De aktörer vi presenterar i före-
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liggande genomgång syftar inte till att ge en heltäckande bild av de ota-
liga partier, organisationer och tankesmedjor som varit aktiva inom de 
senaste hundra årens radikala nationalism. Syftet är i stället att illustrera 
hur aktörer skapas och splittras, förgrenas och återuppstår, samt hur de 
på detta sätt bildar något som kan liknas vid ett flätverk, en helhet där 
den svenska radikala nationalismen flätats samman under åren 1915–
2015 (se figuren nedan, sidorna 58–59). Dessa sammanflätningar 
– kopplingar aktörerna emellan – förstås i vår studie som nyckelperso-
ners förflyttningar mellan organisationer, alternativt när en organisation 
grundar en annan. Den empiriska genomgången bygger huvudsakligen 
på sekundärkällor, och då i första hand granskade forskningsrapporter. 
Det bristande akademiska forskningsläget har emellertid gjort det nöd-
vändigt att komplettera med journalistiskt material, i synnerhet från 
Stiftelsen Expo. 

Vid sidan av dessa sekundärkällor har vi även studerat ett begränsat 
urval av aktörernas egna texter (partiprogram, internetpublikationer och 
poddradioprogram), i syfte att illustrera hur dessa aktörer inspireras av 
den radikala nationalismens olika idéströmningar. Även om dessa pri-
märkällor i första hand har en illustrativ funktion, överbryggar de också 
några av de empiriska luckor vi funnit hos sekundärkällorna. Utifrån vår 
problemformulering finns det nämligen en påtaglig brist med både den 
journalistiskt och den akademiskt producerade empirin. Dessa texter har 
ofta ett uttalat deskriptivt fokus, med ingående beskrivningar av indivi-
der och organisationer, vilket tycks ha begränsat analysen av ideologiska 
överlappningar aktörerna emellan. Ett exempel är Heléne Lööws många 
forskningsalster, i vilka ideologianalyser och övergripande slutsatser ofta 
tonas ned till förmån för den rika empiriska återgivningen. Förutom 
att begränsa djupgående analyser tenderar ett individfokuserat aktörs-
perspektiv, menar vi, att osynliggöra kopplingen till den kontext – det 
politiska klimatet i Sverige – inom vilken den radikala nationalismen 
aktiveras.

I vår schematiska kartläggning har vi därför sökt förflytta oss från 
denna individorienterade empiriska nivå. I stället har vi undersökt hur 
olika aktörer och idéströmningar flyter samman. Vi har medvetet undvi-
kit att referera till specifika individer och i stället betonat dessa personers 
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roll i respektive organisation, för att på så sätt underbygga det analytiska 
fågelperspektiv som anger ramarna för vår historiska studie. Utifrån det 
tillgängliga forskningsläget ämnar vi alltså undersöka det ideologiska kitt 
som sammanfogar det svenska radikalnationalistiska flätverket.

Det radikalnationalistiska flätverket
I den här artikeln argumenterar vi för att det historiska flödesschema, som 
illustreras på sidorna 58–59, lämpligtvis kan rubriceras med hjälp av 
begreppet ”radikal nationalism”. I det avslutande avsnittet diskuterar vi 
nationalismens meningsskapande funktion för det radikalnationalistiska 
flätverket, medan följande empiriska avsnitt beskriver dess historiska 
splittringar, förgreningar och hopfogningar. För att differentiera flätver-
kets sammansättning har vi funnit det användbart att indela den radikala 
nationalismen i tre idéströmningar: rasorienterad, socialkonservativ och 
identitär nationalism. De tre inriktningarna bör förstås som idealtyper, 
analytiskt konstruerade i syfte att synliggöra historiska förvecklingar inom 
den svenska radikala nationalismen. Flätverkets aktörer hämtar i varie-
rande grad inspiration ifrån dessa tre idékällor. Den historiskt sett mest 
inflytelserika av dessa idéströmningar – som i dag återspeglas hos exem-
pelvis Sverigedemokraterna – är den socialkonservativa nationalismen.

Socialkonservativ nationalism
Den organiserade svenska radikalnationalismen har ingen självklar his-
torisk startpunkt. Heléne Lööws (2015, s. 23) historisering inleds med 
bildandet av Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet i augusti 
1924. Historikern Eric Wärenstam, som på 1960-talet öppnade forsk-
ningsfältet om fascism och nationalsocialism i Sverige, indikerar emeller-
tid att bildandet av Sveriges nationella ungdomsförbund, den 16 oktober 
1915, utgör den radikala nationalismens första organisatoriska uttryck 
(Wärenstam 1965, s. 3, 283). Detta är också en lämplig startpunkt för vår 
studie, då Sveriges nationella ungdomsförbund tydligt slår an tonen för 
den socialkonservativa nationalismen.

Sveriges nationella ungdomsförbund agerar under den första tiden 
som fristående ungdomsförbund till Allmänna valmansförbundet (dagens 
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Nya moderaterna), framför allt fokuserat på att stärka den svenska för-
svarsmakten. Enligt Wärenstam blir emellertid idén om en etniskt homo-
gen folkgemenskap under 1930-talet alltmer meningsbärande i förbun-
dets militaristiska omvärldsanalys. År 1934 sker en brytning med Högern 
(som Allmänna valmansförbundet nu kallades), och organisationen for-
meras nu som ett självständigt politiskt parti:  Sveriges nationella för-
bund. År 1937 ansluter sig frontfiguren i den så kallade Nysvenska rörel-
sen (Wärenstam 1970, s. 137 ff.; Lööw 2015, s. 33 f.). Fyra år senare, 1941, 
avknoppas organisationen Svensk opposition för att sedermera återta 
namnet Nysvenska rörelsen (Berggren 2014, s. 75 f.; Lööw 2015, s. 34).

Genom Sveriges nationella förbund och Nysvenska rörelsen grund-
läggs idén om folkgemenskapens betydelse för det svenska territoriets 
bevarande, en bärande tankefigur också inom den historiska nationalso-
cialismen (Wärenstam 1965, s. 3, 285; Lööw 1990, s. 222). Samtidigt tycks 
dessa organisationer ha försökt distansera sig från nationalsocialismen, 
såväl Hitlers expansiva politik som nationalsocialistiska organisationer i 
Sverige (Lööw 2004, s. 181 ff.). Enligt historikern Lena Berggren (2014, 
s. 75 f.) är Sveriges nationella förbund, åtminstone fram till 1940, främst 
ett konservativt parti, fokuserat på den svenska folkgemenskapen. Under 
1930-talet artikuleras alltså en spänning inom den radikala nationalismen: 
konservatismens förespråkande av långsam och gradvis samhällsföränd-
ring och nationalsocialisternas revolutionära samhällsanalys. 

Denna spänning kom att intensifieras under 1950-talet, när Nysven-
ska rörelsen tonar ner antisemitismen och ger kategorin ”ras” minskat 
förklaringsvärde i sin politiska analys. I stället framhålls kulturens roll 
för folkgemenskapens formerande (Lööw 2007, 83 f.). Parat med den 
konservativa idén om långsam samhällsförändring innebär tonvikten på 
den svenska kulturen, i stället för på den svenska rasen, ett politiskt pro-
jekt i syfte att bevara den kulturellt nedärvda folkgemenskapen. Vi kan 
på detta sätt tala om en socialkonservativ nationalism. Sveriges nationella 
förbund och Nysvenska rörelsen, organisationer som förblir verksamma 
in på 1990- respektive 2000-talet (Berggren 2014, s. 76, 330; Lööw 2015, 
s. 44 f.), lägger med andra ord den ideologiska grunden för den social-
konservativa idéströmningen och dess komplicerade förhållande till den 
rasorienterade nationalismen.
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Under 1980-talet återaktualiseras den socialkonservativa nationa-
lismen i och med framväxten av den politiska kampanjorganisationen 
Bevara Sverige svenskt, vars ledande personer alltmer börjar göra avkall 
på sin tidigare rasorienterade nationalism. Inspirerade av den ideologiska 
kursändring, som samtidigt deklareras av Nysvenska rörelsen, nedtonas 
rasbiologin till förmån för idén om folket som kulturellt betingat (Lööw 
2000, s. 27 f.; Ekman 2014, s. 20). Frågan om ras börjar nu splittra den 
svenska radikala nationalismen. Nordiska rikspartiet (som presenteras 
nedan) varnar högljutt för Bevara Sverige svenskt och anklagar organisa-
tionen för att präglas av ”sionism”, samt för försök att ta över eller krossa 
partiet (Lööw 2000, s. 28). Bevara Sverige svenskt fortsätter, trots denna 
kritik, att röra sig i samma socialkonservativa riktning. Tillsammans med 
Framstegspartiet bildar de Sverigepartiet 1986. Det nya partiet blir emel-
lertid kortlivat och upplöses redan 1988 efter interna stridigheter, för att 
i stället ombildas under det nya namnet Sverigedemokraterna (Lööw 
2000, s. 26 f.; Ekman 2014, s. 37 f.).

Sverigedemokraterna ställer upp i riksdagsvalet redan samma år. Enligt 
Expo-journalisten Mikael Ekman (2014, s. 41 f.) betraktar partiet valet 
som en framgång, trots de knappa 1 100 rösterna. Ett år efter grundandet 
väljs en före detta aktivist inom Nordiska rikspartiet till partiledare för 
Sverigedemokraterna (Ekman 2014, s. 42). Under dennes ledning förblir 
förbindelserna med den rasorienterade nationalismen täta. Journalisten 
Mathias Wåg (2014, s. 98) har bland annat pekat på Sverigedemokratisk 
ungdoms (SDU) grundande av bulletinen Info-14 och samarbete med 
tidskriften Storm som framträdande förbindelser. Under den andra hälf-
ten av 90-talet gör Sverigedemokraterna dock flera försök att lösgöra sig 
från kopplingarna till den rasorienterade nationalismen. År 1995 byter 
partiet ledare och inför uniformsförbud på demonstrationer och mani-
festationer (Ekman 2014, s. 61). Samma år upplöser Sverigedemokraterna 
sitt ungdomsförbund på grund av dess kopplingar till den rasorienterade 
nationalismen (Wåg 2014, s. 98). 

Efter att stridigheter om framtoning och taktik pågått i partiet under 
flera års tid utesluts år 2001 ett antal framträdande personer ur Sverige-
demokraterna på grund av så kallad partiskadlig verksamhet (Ekman 
2014, s. 65). Den lilla kretsen kring dessa personer grundar då partiet 
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Nationaldemokraterna, och lockar i och med detta till sig flera lokalav-
delningar från Sverigedemokraterna (Ekman 2014, s. 65). Samtidigt drar 
Nationaldemokraterna till sig personer från den rasorienterade nationa-
lismen (Wåg 2010, s. 105). Det nya partiet har ett nära samarbete med 
personer kring kretsen runt Info-14 och Salemmarscherna (presenteras 
nedan). Nationaldemokraterna upplever dock ett flertal interna strider 
och lever en tynande tillvaro under 2010-talet och läggs slutligen ner år 
2014 (Wåg 2014, s. 101 f.).

En annan av Sverigedemokraternas många förgreningar är koppling-
arna till den så kallade kontrajihadistiska rörelsen. Mest betydande är för-
modligen nättidningen Avpixlat (tidigare Politiskt inkorrekt), finansierad 
via en av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter (Hannus 2012, s. 32). 
Den mer militanta grenen av kontrajihadismen företräds av gruppen 
Swedish Defence League, som grundas 2010 av personer som varit aktiva 
i Sverigedemokraterna och föreningen Tryckfrihetssällskapet (Expo 2012, 
s. 11; Wåg 2014, s. 105 f.). Tryckfrihetssällskapet ger i sin tur ut tidningen 
Dispatch International, som vid grundandet skickas ut till alla medlem-
mar i Sverigedemokraterna (Quensel 2014, s. 43). 

Den socialkonservativa idéströmningen tycks öppna upp för Sverige-
demokraternas många förgreningar. Partiet benämner själv sin ideologi 
som ”en socialkonservatism på tydlig nationalistisk grund”, och under-
stryker i samma principprogram från 2011 vikten av ”nationalismen och 
stärkandet av samhörigheten på den nationella identitetens och den 
gemensamma kulturens och historiens grund” (Sverigedemokraterna 
2014, s. 11). Den socialkonservativa nationalismen tycks alltså känneteck-
nas av viljan att bevara och förstärka en historisk och kulturell folkge-
menskap – att konservera det sociala. Den utsatta folkgemenskapen anses 
hotad av såväl klassklyftor som klasskamp. Men den främsta hotbilden 
kommer utifrån. 

Den socialkonservativa nationalismens utgångspunkt understryker 
ett resolut bevarande av den nationella kulturen, med den logiska följ-
den att kulturavvikande personer utgör ett allvarligt samhällsproblem 
(Deland m.fl. 2010, s. 7 f.). Samtidigt gör förståelsen av långsam kul-
turell förändring att explicit rasifierande särskiljningar blir överflödiga. 
Nationen bestäms utifrån det som uppfattas som en historiskt särpräglad 



48

arkiv | nr 5 | det vita fältet iii

folkgemenskap, inte utifrån biologi. Det blir därför logiskt att den soci-
alkonservativa nationalismens företrädare kan ta avstånd från rasbiolo-
giska förklaringsmodeller, för att på samma gång driva en hårdför anti-
invandringspolitik. Den socialkonservativa nationalismens hundraåriga 
historia – som inspirerat organisationer från Sveriges nationella förbund 
och Nysvenska rörelsen till Bevara Sverige svenskt och Sverigedemokra-
terna – kännetecknas därför av en komplicerad relation till vad vi kallar 
den rasorienterade nationalismen.

Rasorienterad nationalism
Denna idéströmning är till stor del inspirerad av den historiska natio-
nalsocialismens hierarkiska raslära, vars föreställning om den vita, ariska, 
eller nordiska rasens överhöghet motiveras utifrån rasbiologiska förkla-
ringsmodeller (Lööw 2004, s. 339 ff.; Gardell 2007, s. 31 f.). Den rasori-
enterade nationalismen har därmed ett starkt inslag av vad historikern 
Lena Berggren (2014, s. 69) identifierat som ett behov av inre renhållning: 
rashygieniska åtgärder som medvetet adresserar de folkelement som anses 
avvikande. Vid sidan av rasmässig rangordning har även Berggren, i sam-
klang med andra forskare, identifierat antisemitismen – med funktionen 
att förklara globala och lokala maktordningar – som ett bärande inslag i 
denna idéströmning (Gardell 2007, s. 45; Lööw 2007, s. 83 f.; Berggren 
2014, 79 ff.; Fleischer 2014, s. 55 f.).

Nordiska rikspartiet är den historiskt mest inflytelserika förmedlaren 
av rasorienterad nationalism i Sverige. Partiets rötter sträcker sig bakåt till 
Nationalsocialistiska arbetarepartiet, som år 1938 bytte namn till Svensk 
socialistisk samling för att markera distans till Hitlers expansiva nationa-
lism (Lööw 2004, s. 32, 148, 165 f.). Nationalsocialistiska arbetarepartiet 
hade tillkommit efter en splittring av Svenska nationalsocialistiska par-
tiet år 1933 – ett parti som i sin tur var sprunget ur Sveriges första parti 
av detta slag: Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet ( Berggren 
2014, s. 72 f.; Lundberg 2014, s. 56). Enligt historikern Victor Lundberg 
(2014, s. 57 f.) bestod denna splittring i en ideologisk positionering mel-
lan arbetarklassorienterad respektive överklassorienterad fascism.

Förutom de nationalsocialistiska rötterna har Nordiska rikspartiet, 
som bildas 1956, också direkta kopplingar till Sveriges nationella förbund, 
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med vilket partiet samarbetar på lokal nivå fram till 1968 (Lööw 2004, 
s. 184). Nordiska rikspartiets rötter sträcker sig därmed bakåt till både 
den rasorienterade och den socialkonservativa grenen av den radikala 
nationalismen. På liknande sätt talar Lööw (2000, s. 23; 2004, s. 163 ff.; 
2015, s. 37 ff.) om Nordiska rikspartiet som en förmedlande länk mellan 
den historiska nationalsocialismen och de militanta radikalnationalis-
tiska aktörer som växer fram mot slutet av seklet. Under 1980-talet ökar 
nämligen Nordiska rikspartiets aktivitet. Efter sammandrabbningar med 
politiska motståndare under ett partimöte i Göteborg, år 1983, uppmanar 
partiets ledare medlemmarna att kartlägga sina vedersakare (Lööw 2000, 
s. 24, 33). Detta blir startskottet för Göteborgsavdelningens och gruppe-
ringen Riksaktionsgruppens attacker, trakasserier och systematiska kart-
läggning av politiska meningsmotståndare (Lööw 2000, s. 34 ff.). År 1986 
döms två medlemmar i partiet för mord på en homosexuell judisk man 
i  Göteborg, samtidigt som andra partimedlemmar åtalas för bland annat 
olaga hot, misshandel, mordbränder och skadegörelse (Lööw 2000, 
s. 38 f.). De spektakulära attentat som karaktäriserar Nordiska rikspartiet 
under 1980-talet – i medierna omtalat som NRP-härvan – upphör efter 
rättegångarna. Flera medlemmar lämnar partiet i protest mot våldet, för 
att i stället gå över till Sverigedemokraterna. Andra lämnar av besvikelse 
över partiledningens bristande stöd till de dömda aktivisterna (Lööw 
2000, s. 46).

År 1991 deltar Nordiska rikspartiets ledare i ett möte där en grupp 
yngre personer bildar det informella nätverk som senare ska komma 
att kallas Vitt ariskt motstånd (Lööw 2000, s. 80 f.). Denna gruppe-
ring plockar alltså upp manteln från 1980-talets konfrontativa gren av 
 Nordiska rikspartiet, men med en avsevärt högre grad av intensitet. Nät-
verket kring Vitt ariskt motstånd (VAM) gör sig under åren 1991 till 1993 
kända för en rad bankrån, inbrott, vapenstölder, bombhot och attentat. 
Trots den relativt korta tid som Vitt ariskt motstånd hålls levande, blir 
flera framträdande medlemmar i nätverket viktiga för den rasoriente-
rade nationalismens kontinuitet, bland annat genom en rad tidskrifter 
knutna till nätverket (Wåg 2010, s. 101). År 1990 grundas tidskriften 
Storm som periodvis fungerar som VAM-nätverkets nav (Lööw 2000, 
s. 80 ff.; Wåg 2010, s. 103). Efter att VAM går under jorden år 1993 läggs 
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Storm ner och följs upp av musiktidningen Nordland som fram till år 
1999 förblir en tongivande röst för den rasorienterade nationalismen. 
Nordland får i sin tur en efterträdare i form av tidningen Folktribunen år 
1997, samtidigt som den kopplas samman med den då nybildade organi-
sationen Svenska motståndsrörelsen (Wåg 2010, s. 102 ff.).

Svenska motståndsrörelsen kommer att utgöra en fristående fortsätt-
ning av Vitt ariskt motstånd, främst via sin ledare, som varit en av VAM:s 
nyckelfigurer (Lööw 2000, s. 83). Svenska motståndsrörelsen bildas av 
organisationen Nationell ungdom, som efter en brytning med Sverigede-
mokraterna 1997 anser sig behöva en ny moderorganisation (Wåg 2014, 
s. 100). Nationell ungdom hade i sin tur startats år 1995, då under namnet 
Oberoende nationell ungdom, som nytt informellt ungdomsförbund till 
Sverigedemokraterna efter att SDU upplösts på grund av kopplingarna 
till den rasorienterade nationalismen (Wåg 2014, s. 98). Svenska mot-
ståndsrörelsen knyter också an till VAM genom sin militanta framtoning. 
Enligt Lööw (2015, s. 75) har organisationen trappat upp sina våldshand-
lingar under 00-talet, och blir rikskända i december 2013 genom en attack 
på en antirasistisk manifestation i Stockholmsförorten Kärrtorp. Med sin 
betoning på vit överhöghet, sin explicita anti semi tism och sitt idoga för-
svar av den historiska nationalsocialismen, blir Svenska motståndsrörel-
sen den organisation som i dagens Sverige öser flitigast ur den rasoriente-
rade idéströmningen, vilket illustreras i nedanstående citat från rörelsens 
internetportal och nättidning Nordfront:

Nationalsocialismen hyllar rasen och kulturen och slår vakt om folkets intressen. 
Rasen och kulturen är själva nationalismen i nationalsocialismen. National socia-
lismen utgår alltid ifrån vad som är bäst för vårt folk. Folket står alltid i fokus 
(Magnusson 2014). 

En annan av VAM:s många avknoppningar är nyhetsbrevet Info-14. 
Ledarfigurer från SDU startar Info-14 år 1995, som en informell upp-
följare till tidningen Storm (Wåg 2014, s. 98, 106; AFA Dokumentation 
2007, s. 223). Info-14 spelar under det sena 90-talet en samlande roll, 
att jämföra med Storms roll under VAM-perioden. Den radikalnationa-
listiska våldsvågen under år 1999 – mordet på en fackföreningsföreträ-
dare i Sätra, bilbomben mot ett journalistpar i Nacka och polismorden 
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i Malexander – försvaras i Info-14:s specialbilaga Kampnytt som ges ut 
samma år (Wåg 2014, s. 98 f.). Info-14 får emellertid sin främsta betydelse 
genom att vara huvudarrangör till den politiska manifestationen Salem-
marschen, som under 00-talet lyckas ena stora delar av den svenska 
radikalnationalismen.

Vid sidan av utomparlamentariska förgreningar som Info-14 och 
Svenska motståndsrörelsen, göder VAM-nätverket också framväxten av 
parlamentariska uttryck för den rasorienterade nationalismen. Under 
sommaren 1994 bildas Nationalsocialistisk front i Karlskrona, av perso-
ner med direkt anknytning till Vitt ariskt motstånd. Nationalsocialistisk 
front växer från att vara ett lokalt fenomen till att på några år bli lands-
omfattande, med lokalgrupper i ett flertal svenska städer (Lööw 2000, 
s. 92 f.). År 2008 läggs Nationalsocialistisk front ner av partiledningen, 
som samtidigt startar partiet Folkfronten och flyttar över medlemmarna 
till den nya organisationen. Efter ett misslyckande med att registrera 
namnet Folkfronten byter partiet år 2009 namn till  Svenskarnas parti 
(Ekman 2013, s. 4). Det nya partiet samlar personer som tidigare varit 
engagerade i Info-14, Svenska motståndsrörelsen och i arbetet med Salem-
marschen, samt ledande personer från det alltmer borttynande partiet 
Nationaldemokraterna (Wåg 2014, s. 101, 111 f.). Svenskarnas parti blir 
på så vis en temporärt viktig knutpunkt för stora delar av den svenska 
radikala nationalismen. I riksdagsvalet 2014 får Svenskarnas parti emel-
lertid inte det antal röster som förväntats, varpå partiledningen beslutar 
att upplösa organisationen under våren 2015.

Sammanfattningsvis tycks den organiserade svenska radikalnationa-
lismen, alltsedan 1930-talet, ha varit kluven i två falanger. Grovt sett häm-
tar dessa falanger, menar vi, sin ideologiska inspiration från den rasori-
enterade respektive den socialkonservativa idéströmningen. Skillnaden 
markeras genom den socialkonservativa nationalismens avståndstagande 
från rasbiologiska förklaringsmodeller, även om denna idéströmning 
samtidigt ger klang åt den rasorienterade nationalismens föreställningar 
om folk och territorium. Den komplicerade relationen – manifesterad 
i strategiska växlingar mellan avståndstagande och omfamnande – har 
på så sätt skapat en svårläkt splittring mellan den svenska radikalnatio-
nalismens aktörer. Denna historiska skiljelinje mellan rasorienterad och 
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social konservativ nationalism har accentuerat ett taktiskt behov av en 
tredje, överbryggande, variant av radikal nationalism.

Identitär nationalism
Genom att betona den nationella identiteten som huvudsaklig menings-
bärare möjliggör den så kallade identitära nationalismen nya fusioner och 
allianser mellan aktörer som tidigare legat i strid med varandra. Fun-
damenten för den identitära nationalismen formuleras ursprungligen i 
1960-talets Frankrike av filosofen Alain De Benoist, en central tänkare 
inom den så kallade nya högern (nouvelle droite). Benoist förespråkar, 
inspirerad av den tongivande marxisten Antonio Gramsci, utstuderade 
strategier för att utmana och omformulera dominerande tankefigurer 
(Straud 2007, s. 163). En tongivande tillämpning av denna kulturkamp är 
framställningen av etnisk skillnad utifrån ett rättighetsperspektiv: indivi-
dens rätt till nationell identitet. Eftersom nationell identitet antas bestäm-
mas utifrån en homogen folkgrupp, uppfattas det mångkulturella pro-
jektets ”smältdegel” som ett allvarligt hot (Cento Bull 2009, s. 600 ff.). 
Detta idéarv har motiverat dagens identitära tänkare att, synbarligen 
motsägelsefullt, kraftigt nedtona nationalstatens betydelse för nationalis-
men (Wåg 2010, s. 121 ff.). Denna ideologiska variant följer emellertid 
nationalismens bärande idé om en homogen gemenskap (rasmässig och/
eller kulturell), knuten till ett territoriellt avgränsat område. National-
staten Sverige kan på detta sätt uppfylla kriterierna för att vara en nation 
– om territoriet och dess befolkning förblir intakt – men kan likväl förstås 
som nationens motståndare, som när den genom att tillåta ”massinvand-
ring” anses hota folkgemenskapen. I citatet nedan accentuerar en tidigare 
styrelseledamot för Svenskarnas parti, här som skribent för tankesmedjan 
Motgift, nödvändigheten att separera staten från nationen:

Som nationalister tror vi på nationen, alltså gemenskapen i det gemensamma 
ursprunget, kulturen och språket, men vi får aldrig sammanblanda detta med en 
blind lojalitet till vare sig stat eller land (Eriksson 2014).

Det identitära idékomplexet kan uttryckas i transnationella termer, exem-
pelvis genom strävan efter att bevara och försvara ”västvärlden”. Här blir 
förståelsen av territoriet rörligt, medan folkets ”essens” hålls konstant. 
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När den territoriella avgränsningen inte definieras av nuvarande nations-
gränser underlättas alltså samarbete på transnationell nivå. På samma 
gång befinner sig den identitära nationalismen på politisk mikronivå, 
exempelvis genom utforskandet av småskaliga alternativa bygemenska-
per baserade på etnisk homogenitet (Wåg 2010, s. 123;  Fleischer 2014, 
s. 58). Här separeras nationen från nationalstaten för att i stället knytas 
till en plats som medvetet befolkas utifrån antagen etnisk homogenitet. 
Denna strävan efter politisk autonomi har gett avtryck i att identitära 
aktörer, internationellt sett, betecknat sig själva som fria, oberoende eller 
autonoma nationalister (Mareš 2014, s. 75 ff.). I Sverige har emellertid 
dessa benämningar, enligt AFA Dokumentations kapitel i antologin 
Brunt! (2007, s. 239 ff.), fått negativa laddningar hos aktörerna efter-
som de associeras med 2000-talets misslyckade ambitioner att anamma 
den autonoma vänsterns kampstrategier och subkulturella uttryck. Ett 
undantag är dock nätverket Fria nationalister, med rötterna i kretsen 
kring Info-14. Nätverket är aktivt från år 2005 och uppgår under 2010 i 
Svenskarnas parti (Wåg 2010, s. 117; Wåg 2014, s. 112). Dock betecknar 
vanligen Sverige-baserade förmedlare av denna idéströmning, i huvud-
sak marknadsförd via bloggportalen Motpol, sig själva som identitärer 
(Motpol 2015a; 2015b; Nydahl 2014, s. 37 f., 47 f.).

Trots att dessa identitärer är numerärt fåtaliga tycks idéströmningen 
ha stor betydelse för sammanflätningen av den svenska radikalnationalis-
men. Idén om att frikoppla nationen från nationalstaten har exempelvis 
fått fäste hos Svenska motståndsrörelsen, vars ”lojalitet i nuläget inte är 
bunden till någon specifik stat” (Lund 2014), och hos Sverigedemokra-
terna som i sitt principprogram skiljer på ”medborgarskap i den svenska 
staten och tillhörighet till den svenska nationen” (Sverige demo kra terna 
2014, s. 16).

När territoriella gränsdragningar anses föränderliga stabiliseras 
nationalismen alltså med hjälp av dess andra grundpelare: den etniskt 
homogena folkgemenskapen. Förespråkandet av etnisk homogenitet har 
genom den identitära idéströmningen artikulerats utifrån idén om etno-
pluralism: etnisk särskiljning utan rangordning (Deland m.fl. 2010, s. 9, 
11; Rydgren 2010, s. 19 ff.). Även här tycks det finnas kontaktytor mel-
lan socialkonservativ och rasorienterad nationalism. Nedanstående citat 
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illustrerar hur tydliga etniska gränsdragningar kombineras med rättig-
hetsaspekter, en direkt tillämpning av etnopluralismens grundtanke. I 
sitt principprogram från 2011 fastslår Sverigedemokraterna:

De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrup-
per uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. De skilda kulturerna är 
mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn 
(Sverigedemokraterna 2014, s. 19).

Idén att olika folkgrupper bör erkännas och respekteras, men att dessa 
samtidigt bör hållas separerade för att kunna bevaras, återfinns även hos 
Svenska motståndsrörelsen. I en intern intervju, från maj 2015, talar rörel-
sens ledare om folkgemenskap i termer av solidaritet och samförstånd:

Man kan jämföra [folkgemenskap] med att man ser rasen som en större familj. 
Att i första hand vara solidarisk med sin familj innebär ju inte att man hatar alla 
andra familjer, bara att man naturligt ser till sin egen familjs intressen först. […] 
Nationalsocialister strävar efter folkgemenskap, minskade klassklyftor och mer 
samförstånd och samarbete. Vi strävar inte efter att skapa ett segmenterat klass-
samhälle, utan ser folkgemenskapstanken som något som naturligt kan minska 
klyftorna inom en stat (Lund 2015).

Citaten från Sverigedemokraterna och Svenska motståndsrörelsen illus-
trerar hur kategoriska avgränsningar utifrån ras och kultur – ”vithet” och 
”svenskhet” – artikuleras med hjälp av kategorin ”folk”. Aktörerna tycks 
dela uppfattningen att olika folkgrupper kan samexistera, att bevaran-
det av den egna nationella identiteten kan kombineras med erkännande 
av andra folkgrupper. Den identitära idéströmningen skapar på så sätt – 
genom etnopluralismens transnationella anslag – ideologiska kontaktytor 
som överskrider den radikala nationalismens historiska splittringar. Efter 
sekelskiftet konkretiseras denna hopfogning, när kopplingarna mellan 
det radikalnationalistiska flätverkets aktörer blir allt tätare.

Under år 1999 stigmatiseras den svenska radikalnationalismen, 
till följd av en rad mord och attentat utförda av individer med direkt 
anknytning till flätverkets olika aktörer. Men när ett ungdomsbråk med 
dödlig utgång inträffar år 2000 i Stockholmsförorten Salem, ser perso-
nerna bakom Info-14 nya möjligheter att återigen artikulera den radikala 
nationalismen. De så kallade Salemmarscherna samlar, under det tidiga 
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00-talet, tusentals personer till årliga politiska manifestationer som sam-
manför en rad olika aktörer (Lööw 2015, s. 80 ff.; AFA Dokumentation 
2007, s. 223). Särskilt betydelsefullt i detta enande är den begreppsmäs-
siga nyorienteringen, där etnopluralistiska uttryck som ”svenskfientlig-
het” och ”omvänd rasism” nu blir alltmer förekommande. Den drivande 
aktören bakom Salemmarschen, Info-14, hämtar på detta sätt sin artiku-
lationskraft från den identitära idéströmningens begreppsvärld.

En grupp som särskilt betonar potentialen i en begreppsmässig nyori-
entering är Nordiska förbundet, en tankesmedja som grundas år 2004 
efter en kris inom Nationaldemokraterna. En före detta VAM-aktivist 
och utgivare av tidningarna Storm och Nordland blir tongivande i den 
nya organisationen (Wåg 2010, s. 107). Nordiska förbundet organiserar 
ett flertal projekt i syfte att bedriva en ”kulturkamp” för främjande av 
nationalistisk politik i linje med identitära tankar (Wåg 2010, s. 108). Tre 
av Nordiska förbundets mer framgångsrika projekt blir bloggen Mot-
pol, internetuppslagsverket Metapedia och nätforumet Nordisk.nu (Wåg 
2010, s. 110 ff., 113 f.; Nydahl 2014, s. 47, 77 f.).

Personer från Nordiska förbundet har under 2010-talet skapat allt 
större kontaktytor utanför den egna projektkretsen, bland annat genom 
kopplingar mellan förlagets författare, Svenskarnas parti och mediapro-
jektet Motgift (Svenskarnas parti 2011; Jakobsson 2012; Nydahl 2014, 
s. 74 ff.). När Nordiska förbundet läggs ner år 2010 startas i dess ställe för-
laget Arktos för att fortsätta sprida identitära idéer (Expo 2015a). Arktos 
vd är också initiativtagare till Identitär Idé, en Stockholmsbaserad årlig 
konferens centrerad kring den identitära idéströmningen. Därtill är han 
vd för ett gruvbolag där Sverigedemokraternas tidigare partisekreterare 
är styrelseledamot (Finnsiö 2016). Samma person har dessutom skrivit 
för den kontrajihadistiska tidningen Dispatch International, vars redaktör 
i sin tur varit gästkrönikör på bloggen Motpol (Carlqvist 2014; Friberg 
2013; Identitär Idé 2015). Länken mellan Arktos och Sverigedemokra-
terna samt mellan Motpol och Dispatch International skapar på detta sätt 
direkta kontaktytor med den socialkonservativa nationalismen.

Också sprungen ur Nationaldemokraterna är organisationen Nordisk 
ungdom, som enligt Expo (2015b) bildas av personer som varit ledande 
inom Nationaldemokraternas ungdomsförbund. Nordisk ungdom ger 



56

arkiv | nr 5 | det vita fältet iii

ut identitär litteratur och har vid upprepade tillfällen uttryckt stöd för 
Sverige demo kraternas ungdomsförbund, som återuppstått 1998. SDU 
producerar år 2014 i sin tur en reklamfilm med budskapet ”Europe belongs 
to us” med tydlig inspiration hämtad från de franska identitärerna i orga-
nisationen Génération identitaire (Leman 2014; Sverigedemokratisk ung-
dom 2014). Sverigedemokraternas partiledning markerar vid upprepade 
tillfällen mot ungdomsförbundet och anklagar dess ledning för kopp-
lingar till ”identitärer” och ”neofascister”, samt för att sanktionera dub-
belanslutning i SDU och Nordisk ungdom (se exempelvis SD-kuriren 
2015). Under våren 2015 utesluts ett antal ledande personer från SDU ur 
Sverigedemokraterna, och i september samma år meddelar partistyrelsen 
att partiet formellt bryter med ungdomsförbundet (Sverige demokraterna 
2015). I dess ställe startas ett nytt ungdomsförbund som får namnet 
Ungsvenskarna Sverigedemokratisk ungdom.

Vidare har Nordisk ungdom också deltagit i politiska manifestatio-
ner tillsammans med Svenskarnas parti och organiserat medborgargarden 
under upploppsvågen i Stockholms förorter våren 2013 (Svenskarnas parti 
2010; Nydahl 2014, s. 66 ff.; Expo 2015b). Nordisk ungdom och kretsen 
kring Arktos förlag gestaltar på detta sätt hur den identitära idéström-
ningen lyckas fläta samman rasorienterade och socialkonservativa aktörer. 
I flödesschemat på sidorna 58–59 nedan illustreras vår sammansätt-
ning av detta historiska flätverk – kopplingarna mellan politiska partier, 
utomparlamentariska grupper och tankesmedjor – som bildats under 
hundra år av radikal nationalism.

Nationalism som meningsskapare
Ett genomgående tema för de ovan kartlagda aktörerna är ambitionen 
att söka sig till nationalismens ideologiska rot (radix) – idén om fol-
kets anknytning till platsen (natio). I den historiska nationalsocialismen 
betonas det genetiska arvet som grundförutsättning för populationens 
avgränsning (och särställning). Mot slutet av 1900-talet passerar rasideo-
login genom den identitära idéströmningen. Den modifieras till en för-
ståelse av etnicitet som trögföränderlig och kulturellt betingad, och på 
detta sätt nedärvd. Samtidigt som identitära idéer influerar den rasorien-
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terade nationalismen ger idéströmningen också bränsle åt den socialkon-
servativa föreställningen om nationens begränsade toleransnivå för kul-
turellt främmande element. Det territoriella anspråket är ett lika starkt 
sammanlänkande tema. Inom den socialkonservativa nationalismen 
utgör nationalstaten den huvudsakliga gränsdragningen för etnisk sam-
manhållning, en föreställning som förstärks av de rasorienterade natio-
nalister som förordar ett militariserat, om nödvändigt utomparlamenta-
riskt, försvar gentemot ”rasfientliga” element.

Sammanflätningen av den rasorienterade och socialkonservativa 
nationalismen har med andra ord underlättats med hjälp av den identi-
tära idéströmningen. Medan Salemmarschen fogade samman stora delar 
av det radikalnationalistiska flätverket under det tidiga 2000-talet har 
det identitära idékomplexet i dag skapat nya beröringsytor mellan den 
radikala nationalismens polariserade aktörer. Genom att betona nationell 
identitet i egalitära termer – den etnopluralistiska idén om att etniskt 
homogena folkgrupper bör leva åtskilda, om än potentiellt likställda – 
har den identitära nationalismen gjort diskussionen om ras kontra kultur 
närmast överflödig, vilket förstärkt sammanfogningen av flätverket.

Etnopluralismens breda tolkningsram öppnar dessutom upp för nya 
tankar kring nationens territoriella omfattning. Territoriet kan motsvara 
gränserna för en nuvarande nationalstat som Sverige, men även andra 
avgränsade platser – Europa, västvärlden eller bygemenskaper – så länge 
detta rum befolkas av en folkgrupp som antas vara etniskt homogen. 
Genom att återigen betona nödvändigheten av att knyta ett specifikt folk 
till en specifik plats, artikulerar etnopluralismen de radikala aktörernas 
gemensamma ambition av att ta nationalismens idé – ett folk, ett land – 
på fullaste allvar.

Begreppet ”radikal nationalism” ökar på detta sätt precisionen med 
vilken vi kan förstå de studerade aktörerna. Även om sociala särskilj-
ningsmekanismer är helt centrala för flera av de studerade aktörerna 
anger etnisk homogenitet endast den ena av nationalismens två grund-
pelare. Folkgemenskapens koppling till ett specifikt territorium löper 
parallellt med de radikalnationalistiska aktörernas kulturella och rasmäs-
siga distinktioner. I analytiska termer brukar sociala indelningar utifrån 
kultur eller ras, kopplade till territoriella anspråk, vanligtvis betecknas 
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som ”generisk fascism”. Roger Griffins (1993, s. 44) tongivande defini-
tion betecknar fascismen som ”en typ av politisk ideologi vars mytiska 
kärna – i sina olika gestaltningar – är en folklig ultranationalism inriktad 
på nationens återfödelse”.

Ett analytiskt problem med Griffins definition är att fascismen fram-
ställs som avvikande från normal nationalism. Prefixet ultra anger, pre-
cis som hos högerextremismen, att det handlar om en ideologi som för-
vrängts till politisk avart. Begreppets nedsättande innebörd bidrar till att 
osynliggöra motsvarande aktivitet i den politiska mittfåran, där det per 
definition inte finns någon extremism. Den ofta underförstådda bety-
delsen av politisk extremism – utomstatlig våldsanvändning i samhälls-
förändrande syften – riskerar att underskatta den taktiska innebörden i 
aktörernas framtoning. Problemet med att knyta extremismen till aktö-
rer med aktiv våldsrepertoar är alltså att vissa tankesmedjor och politiska 
partier riskerar att bli understuderade. 

Vår övergripande historisering av den svenska radikalnationalismen 
illustrerar på flera sätt denna problematik. Kartläggningen indikerar 
exempelvis att valet mellan parlamentarisk och utomparlamentarisk orga-
nisering, samt i vilken utsträckning organiserat våld gagnar det politiska 
ändamålet, ofta tycks bero på aktörernas strategiska bedömningar av det 
rådande politiska klimatet. Utomparlamentariskt våld som politisk metod 
grundläggs, historiskt sett, både med hjälp av rasorienterad och social-
konservativ nationalism. På samma gång tycks strategiska bedömningar 
om parlamentarisk eller utomparlamentarisk politik ha splittrat den radi-
kala nationalismen i Sverige. Ett parlamentariskt parti behöver, för att nå 
politisk framgång, distansera sig från utomparlamentariskt våld. Då den 
socialkonservativa idéströmningen understryker långsam samhällsföränd-
ring framstår också den parlamentariska vägen som mer lämplig, vilket 
därmed förstärker avståndstagandet gentemot de revolutionära röster som 
oftast influeras av den rasorienterade nationalismen.

Här framträder ytterligare ett analytiskt problem, nämligen att den 
generiska fascismen ofta implicerar en revolutionär prägel, något som 
gjorts explicit i exempelvis Lena Berggrens Griffin-inspirerade konceptu-
alisering (Berggren 2014, s. 62). Problemet är att den socialkonservativa 
nationalismen per definition inte är revolutionär, utan just konservativ. 



61

lundströM & lundströM | hundra år av radikal nationalisM

Berggren (2014, s. 67 ff.) försöker lösa detta problem genom att, via his-
torikern Stanley Payne, laborera med begreppet ”radikalkonservatism” 
som en hybrid mellan högerauktoritära och fascistiska ideologier. Trots 
dessa konceptuella modifikationer tycks fascismbegreppet förbli ett otill-
fredsställande trubbigt analysverktyg. Detta tydliggörs inte minst när en 
aktör som Sverigedemokraterna ska studeras. I Heléne Lööws historise-
ring, där Sverigedemokraterna tilldelas relativt begränsat utrymme, faller 
aktören många gånger utanför studiens huvudfokus. Sverigedemokra-
terna beskrivs här som ett ”extremnationalistiskt parti”, och behandlas 
följaktligen som ett samhällsfenomen analytiskt separerat från ”vit makt-
miljön” (Lööw 2015, s. 182, 230). 

De begrepp som står till buds tycks med andra ord sakna tillräcklig 
analytisk precision, i synnerhet för att placera en aktör som Sverige demo-
kraterna i ett bredare ideologiskt sammanhang. För att undvika analy-
tiska inlåsningar av detta slag har vi i stället utgått från det samlande 
begrepp som tycks vara meningsbärande för aktörerna själva. Vår kon-
ceptualisering utgår från idén om ett specifikt folks anknytning till ett 
specifikt territorium – från idén om nationalismen. Aktörerna i vad vi 
kallar det svenska radikalnationalistiska flätverket har gemensamt att de, 
i varierande grad, ämnar gå till nationalismens själva rot. Detta politiska 
projekt kan alltså förstås som radikal nationalism.

Vi menar att det finns en analytisk potential i att tala om olika grader, 
i stället för former, av nationalism. Denna gradskillnad sträcker sig från 
det mest illojala förhållandet till nationen, till den radikala variant som 
fullt ut bejakar nationalismens löften. Vårt argument är att de aktörer i 
Sverige, som själva definierar sig som nationella, eller nationalister, är just 
radikala eftersom de betonar det svenska folkets exklusiva rätt till ett spe-
cifikt territorium, till den plats vi i dag kallar Sverige. Precis som andra 
moderna nationalstater bygger Sveriges politiska system på idén om ett 
specifikt territorium tillskrivet en avgränsad population. Den statliga 
maktens tekniker – för att tala med Foucault (2008 [1976], s. 230 ff.) – 
inbegriper på samma gång gränssättningar gentemot andra befolkningar 
och ständiga kontroller av den egna befolkningens gemensamma kropp. 
Nationalismen behöver på detta sätt olika särskiljningsmekanismer för 
att motivera sina territoriella anspråk.
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Som praktik betraktad utmanas emellertid nationalismen ständigt av 
att befolkningar förändras och att territorier omförhandlas. Trots att varje 
politiskt parti per definition är nationalistiskt, i sin strävan att kontrollera 
den statsapparat som administrerar folkgruppens gränser, kan det ändå 
uppfattas som om vissa är mer villiga att kompromissa med nationalis-
men. Och som svar på detta svek – denna illojalitet mot nationen – strä-
var flätverkets aktörer efter att betona och (åter)koppla en självidentifie-
rad folkgemenskap till ett specifikt landområde. Dessa aktörer är, med 
andra ord, radikala nationalister.

Idén om en nedärvd folkgemenskap, knuten till ett specifikt territo-
rium, är på intet sätt en extrem avart till nationalismen. Tvärtom. ”Ett 
land, ett folk” är nationalismens själva kärna. Den radikala nationalis-
men är ett politiskt projekt som söker befästa och försvara nationalis-
mens grundläggande principer. Den utvidgade analytiska räckvidd som 
följer på denna konceptualisering möjliggör alltså identifierbara kopp-
lingar mellan olika grader av nationalism. Från denna horisont kan vi, 
förhoppningsvis, tydligare se svårigheterna med att bekämpa nationalis-
tisk radikalisering med hjälp av det politiska system som i sig självt är 
avhängigt nationalismen.
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