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Sammanfattning
Vart fjärde år går Sverige till val och röstar om vilka som ska få
förtroendet att styra landet – i vår riksdag, i våra 21 regioner och i våra
290 kommuner. De personer som får förtroendet har sedan fyra år till
sitt förfogande för att fatta viktiga beslut. Förutom de välkända 349
riksdagsledamöterna finns en mängd politiker i kommuner och regioner
med ansvar och inflytande över budget, skattesatser och utgifter för
offentlig service. Denna uppdelning av makt ska underlätta för
demokratin, frågor avgörs nära de medborgare som berörs, av politiska
församlingar som de själva har valt och kan utkräva ansvar av.
I skarp kontrast till det demokratiska samhället står våldsbejakande
extremism, där högerextremism ringas in som ett av de främsta hoten
mot Sveriges säkerhet och demokrati. Vid sidan om våldshandlingar och
hatpropaganda på internet har denna antidemokratiska rörelse ett
storslaget mål: att vinna kulturell makt inom samhällseliten, genom
infiltration och övertagande av samhällsinstitutionerna.
Med denna utgångspunkt har Acta Publica granskat i vilken mån
riksdagspartierna har haft kandidater på sina listor som kan knytas till
den högerextrema rörelsen. I rapporten kartläggs samtliga politiker som
har kandiderat i de senaste fem svenska valen, från år 2006 fram till
höstens val 2022. Resultatet visar att tusentals personer som kan
kopplas till nazism, rasism och fascism har försökt, och i varierande
utsträckning lyckats, komma in i maktens korridorer. Drygt 1 100 av
dessa har stått på riksdagspartiernas kandidatlistor.
Acta Publica har identifierat kandidater med kopplingar till den
högerextrema rörelsen i samtliga riksdagsrepresenterade partier. Dock
är fördelningen långt ifrån jämn. Ett parti sticker ut som klart avvikande
– Sverigedemokraterna. Av de senaste valens över tusen kandidater med
bakgrund i, eller med kopplingar till, högerextremism har närmare 80
procent kandiderat för Sverigedemokraterna. Det är 12 gånger fler än
Moderaterna, som är det parti som under tidsperioden har haft näst flest
högerextremistkopplade kandidater på valsedlarna.
I valet 2022 har 289 politiker i Sveriges riksdagspartier identifierats som
har gett uttryck för nazism eller rasism. Här hittar vi kandidater som har
varit medlemmar i nazistgäng och forna skinheads som har dömts för
hets mot folkgrupp eller misshandel med rasistiskt motiv. Här finns
också politiker som vid sidan av sitt förtroendeuppdrag sitter vid datorn
och skriver hatkommentarer på nazistiska internetforum.
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Av dessa 289 kandidater står 214 på Sverigedemokraternas listor. Det är
tio gånger fler än Socialdemokraterna, som har 22 politiker på sina listor
som är kopplade till högerextremism.
Genom att kartlägga samtliga kandidater i val sedan 2006 erbjuder Acta
Publicas rapport en djup och bred insikt i hur krafter som står i skarp
kontrast till demokratiska värderingar interagerar med grundbulten i vår
demokrati.

Om Acta Publica
Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi erbjuder
uppkoppling till Sveriges största privata dokumentarkiv, professionell
research, kartläggningar och bakgrundskontroller.
Acta Publicas arkiv innehåller fler än 97 miljoner inskannade
myndighetsdokument, insamlade under mer än 20 år från fler än 600
olika myndigheter. En fullständig källförteckning finns i rapporten
Öppna källor i Acta Publica. Publikationen uppdateras årligen och finns
för gratis nerladdning på vår hemsida. Vi har därutöver uppkoppling till
folkbokföring, företagsfakta och andra externa databaser.
Med eget underrättelsearbete kartlägger Acta Publica fortlöpande
organiserad brottslighet och aktörer inom religiös och politisk
våldsbejakande extremism. Kartläggningarna syftar till att identifiera
individer, bolag och organisationer som utgör annars svårdetekterad risk
och som hotar det demokratiska samhället.
Vi är experter på att ta fram fakta. Årligen publicerar vi en
sammanställning av utvecklingen inom offentlighet- och
sekretesslagstiftningen för att dela med oss av vår kunskap.
Pro bono publico använder vi vår researchkapacitet och våra
informationstillgångar till att undersöka företeelser och förhållanden i
samhället som annars inte hade blivit belysta. Denna rapport är ett
exempel på detta. Fler rapporter finns för gratis nerladdning på vår
hemsida, där läsaren också kan sätta upp sig på en sändlista för
kommande rapporter.
Acta Publica är registrerad bifirma till Panoptes Sweden AB.
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Inledning
Uniformsklädda soldater med armbindel och slätkammat hår; rakade
huvuden, bomberjackor och skinnkängor med stålhätta; gröna slipsar
nedstoppade i vita skjortor och flaggor med tyrrunan; eller vem som
helst – en kollega, en vän eller ett syskon, i skydd av internets
anonymitetserbjudande vid tangentbordet. Genom historien har nazism
och fascism tagit olika form och skepnad. Men en sak är säker, den
högerextrema rörelsens ideologi är lika närvarande i vår nutid som i
historien.
Rörelsens aktioner tar olika uttryck. Från att störa partiledartal till
våldsattacker mot Pridetåg och mord på öppen gata under
Almedalsveckan. Det handlar om djupt antidemokratiska
idéströmningar med en gemensam utgångspunkt – att alla människor
inte är lika mycket värda.
Den högerextrema miljön vidrör demokratins svåraste dilemma,
spänningen mellan demokratiska principer och demokratins
motståndare. Ska demokratiska fiender ha fulla demokratiska
rättigheter, eller ska demokratin upphäva sig själv och förbjuda
antidemokratiska krafter från att uttrycka sina värderingar?
I Sverige, till skillnad från flera andra europeiska länder, saknas en
reglering av antidemokratiska rörelser. Bland våra mest grundläggande
fri- och rättigheter finns en oinskränkt åsikts- och föreningsfrihet och
en långtgående yttrandefrihet. Yttrandefriheten begränsas endast i
undantagsfall, för att skydda utsatta individer eller grupper, genom
brottsrubriceringar som förtal och hets mot folkgrupp.
I dagsläget talar vi om de högerextrema krafterna som en rörelse på
ytterkanten. Men utöver enskilda hot- och våldsdåd leder den ständigt
närvarande propagandan till en normalisering som riskerar att
underblåsa och påverka beslutsfattande, myndighetsutövning och
enskilda individers arbete och engagemang. Trots det har det hittills
varit en blind fläck huruvida djupt antidemokratiska krafter interagerar
och agerar i kärnan av våra demokratiska institutioner. Den här
rapporten ämnar ändra på det.
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Makten

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal
självstyrelse.

Så inleds Regeringsformen, den mest grundläggande av Sveriges fyra
grundlagar. För att förverkliga detta går Sverige till val vart fjärde år och
röstar fram de som ska få förtroende att styra landet – i vår riksdag, i
våra 21 regioner och i våra 290 kommuner. De personer som blir
förtroendevalda betros och besitter makten att ta beslut för folket.
Riksdagen är folkets främsta företrädare, men principen om det
kommunala självstyret är minst lika viktig för demokratin. Varje
kommun och region ska ha stor handlingsfrihet, vara självständig och ha
fri bestämmanderätt.
Vid sidan om de välkända 349 riksdagsledamöterna arbetar ungefär
40 000 förtroendevalda politiker i Sveriges kommuner och regioner, 35
900 kommunpolitiker och 4 600 regionpolitiker1. De beslutar om
kommunens eller regionens verksamhet och ekonomi - budget,
skattesatser och utgifter för offentlig service. De förtroendevalda har
bland annat inflytande över bygglovsfrågor, att bevilja ekonomiskt
bistånd, organisera äldreomsorgen och besluta om vem som ska ha
alkoholtillstånd. De beslutar därtill över stora summor av
skattebetalarnas pengar, som ska användas så effektivt som möjligt.
2018 betalade stat, kommuner och regioner ut ungefär 800 miljarder
kronor genom offentlig upphandling2.
Kommuner och regioner spelar därmed en avgörande roll för det
demokratiska samhället, de ansvarar för en rad uppgifter som rör välfärd
och samhällsutveckling och ska samtidigt upprätthålla demokratiska
institutioner och utforma den politiska styrningen så att folkviljan
förverkligas3. Maktdelningen innebär att frågor avgörs nära de
medborgare som berörs, av politiska församlingar som de själva har valt
och kan utkräva ansvar av.

Den högerextrema miljön
I skarp kontrast till det demokratiska samhället står våldsbejakande
extremism, som ses som ett av de främsta hoten mot Sveriges säkerhet
och demokrati. Här brukar tre miljöer ringas in som särskilda hot mot
det fria samhället: den vänsterextremistiska, den islamistiska miljön och
den högerextremistiska.
1 Statistiska Centralbyrån, 2000. Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019. Länk
2 Upphandlingsmyndigheten, 2022. Kunskapsbank för offentliga affärer. Länk
3 Sveriges kommuner och regioner, 2022. Självstyrelse – värd att värna? Länk
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En central komponent inom högerextremismen är kategoriseringen av
människor som vi och dem, en föreställning om att människor är
uppdelade i ”raser”, och att det finns ett hot mot vi:et, som definieras
som ”den vita rasen” 4. Det främsta hotet anses komma från judiskt och
muslimskt troende människor. Rörelsen genomsyras av ett
maskulinitetsideal, där den vita rasen – och specifikt den vita kvinnan –
är under attack av det mångkulturella samhället och i behov av skydd.
Den högerextrema miljön är inte en sammansatt massa, det finns ett
flertal ideologiska influenser och grupper med olika drivkraft och mål.
Något som binder dem samman är dock motståndet och misstroendet
mot etablissemanget, de liberala humanistiska idéerna och den liberala
staten. Den generella målsättningen är därför att avskaffa det nuvarande
demokratiska statsskicket och att ersätta det med en auktoritär
regeringsmakt, som ska inrätta ett etniskt och kulturellt homogent
samhälle.
I takt med att de högerextrema grupperna har ökat sin närvaro på
internet har rörelsen växt sig större. Allt fler människor möter
högerextrem propaganda på internet och tar del av en rad olika
världsbilder och förenklade förklaringar till det som upplevs vara ”fel” i
samhället. Det gör också att allt fler sympatiserar med våldsbejakande
extremisters ideologi, och att fler attraheras av dess propaganda 5.
Att få tycka vad man vill och ge uttryck för sina åsikter är en av de
viktigaste kärnpunkterna i vår demokrati, och att den högerextrema
miljön har expanderat på internetforum kan tolkas som ett tecken på att
den har gått från våldsamma handlingar till ord, och utövar sin
demokratiska rätt till yttrandefrihet. Å andra sidan har flera dödliga
attentat och våldshandlingar under senare år genomförts av unga
gärningsmän som har inspirerats och radikaliserats av den högerextrema
miljön och dess samhällsomstörtande agenda på internet. Och vid sidan
om våldshandlingar och hatpropaganda på internet pekar forskare som
har studerat rörelsen på att miljön har ett storslaget mål: en strävan att
omstörta det liberala, humanistiska samhället – att vinna kulturell makt
inom samhällseliten, genom infiltration och övertagande av
samhällsinstitutionerna6.

4 Center för våldsbejakande extremism, 2022. Vit makt-miljön - en kunskapsöversikt. Länk
5 Säkerhetspolisen, 2022. Säpo Årsbok 2021. Länk
6 Wåg, M., 2010. ”Nationell kulturkamp - från vit makt-musik till metapolitik”. I Samtida
forskning om högerextremism. Länk
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Syfte
I denna rapport undersöker Acta Publica i vilken mån riksdagspartierna
har haft kandidater på sina listor som kan knytas till den högerextrema
rörelsen. Enstaka granskningar av högerextrema partikandidater har
tidigare gjorts, men genom att kartlägga samtliga kandidater i val sedan
2006 blir det möjligt att få en djup och bred insikt i hur krafter som står i
skarp kontrast till demokratiska värderingar representeras i våra
etablerade politiska partier.
Rapportens syfte är därmed att söka svar på den stora, och hittills
obesvarade, frågan; hur vanligt är det att våra politiker har kopplingar
till den högerextrema miljön, som motarbetar de gemensamma värden
vårt samhälle bygger på?

Metod
Acta Publicas rapport bygger på Valmyndighetens öppna data över
samtliga personer som har kandiderat i svenska val till kommun, riksdag
och region (tidigare landsting) från 2006 till och med 2022.
Kandidaterna har därefter kontrollerats mot Acta Publicas unika
databaser med tonvikt på förekomst i brottmål, samt mot material från
polisrapporter, förundersökningar och hemlig underrättelseinformation
om kriminell organisering.
Acta Publicas kontinuerligt pågående kartläggningar av individer,
organisationer och företag kopplade till extremistiska miljöer har
använts i den fortsatta granskningen, kompletterat med ny dagsfärsk
underrättelseinhämtning.
Också Stiftelsen Expos unika dom- och förundersökningsarkiv, som Acta
Publica är exklusiv återförsäljare till, har använts i kartläggningen.
Kartläggningen har bestått av en kvantitativ genomgång av dessa
individer för att kunna se övergripande mönster i hur många
högerextrema kandidater som har engagerat sig i riksdagspartierna och
till vilka partier de söker sig.
I den övergripande statistiken kommer kandidaterna benämnas vara
kopplade till den högerextrema miljön. Det eftersom en mer specifik
inblandning i denna miljö sällan är enkel att definiera. Att vara kopplad
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till nazism, fascism och rasism, som rapporten beskriver, ska till
exempel ses som att personen har varit medlem i eller stöttat en
högerextrem rörelse och deltagit på evenemang inom dessa miljöer.
Rapporten omfattar även kandidater som har kommenterat på forum
som vänder sig till personer med rasistiska och nazistiska värderingar.
För att säkerställa att endast de kandidater som sympatiserar med
fascistiska och nazistiska värderingar omfattas av kartläggningen har
researchers på Acta Publica manuellt granskat samtliga kommentarer
för att sålla bort de kandidater som har verkat som antagonister på dessa
forum.
För att exemplifiera kandidaternas kopplingar till den högerextrema
miljön har en kvalitativ bearbetning av materialet följt och belysande
exempel har tillfogats. Steg för steg genomlyses partierna för att ge
läsaren en överblick över hur många kandidater som har varit, eller är,
kopplade till den högerextrema rörelsen inom varje riksdagsparti.

Granskningen
Acta Publica har kartlagt samtliga personer som har kandiderat till
svenska val sedan 2006. Av dessa kan tusentals personer kopplas till
högerextremism. Drygt 1 100 av dessa har stått på riksdagspartiernas
listor till riksdag, kommun och/eller region, före detta landsting.
Kandidaterna har valts ut av partierna, har själva godkänt att stå på
kandidatlistorna och har på så sätt fått möjlighet att väljas in för att
påverka politiken i Sveriges kommuner, regioner och riksdag.

Granskningen visar att det inför valet 2022 ställer upp ungefär 290
personer för Sveriges samtliga riksdagspartier som har gett uttryck för
nazism eller rasism. Här hittar vi forna skinheads som har dömts för hets
mot folkgrupp eller misshandel med rasistiskt motiv, men också
politiker som vid sidan av sitt förtroendeuppdrag sitter vid datorn och
skriver hatkommentarer på nazistiska internetforum.
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Nedan följer en genomgång av några av de högerextrema grupper, forum
och medier som de förtroendevalda har engagerat sig i.

Nordiska motståndsrörelsen, NMR

Nordiska motståndsrörelsen ställer upp i valet 2022. 2018 års valresultat
gav inte partiet representation i de politiska församlingarna. Dock finns
flera medlemmar och sympatisörer på andra riksdagspartiers listor. Foto:
EXPO.
Nordiska motståndsrörelsen, NMR, är en nordisk våldsbejakande,
nynazistisk organisation och den mest långlivade ännu existerande
organisationen inom svensk extremhöger. I Sverige är NMR även ett
politiskt parti. Organisationen vill genom revolution skapa en totalitär
nazistisk republik bestående av de nordiska länderna, och drivs av
föreställningar om ett fast ledarskap som ska skydda nationen, rasen och
befolkningen7. Flera gånger har NMR kopplats till politiskt motiverade
grova våldsbrott – mord, bombningar, våld och dödshot mot judar, ickevita, homosexuella och ideologiska motståndare8.
För att bli medlem i militanta sektliknande organisationer som NMR
måste rekryteringen involvera ett personligt möte. NMR kräver mycket
av den som vill bli medlem i sin strävan att fostra en elit snarare än att
bli många9.
7 Se bland annat Nordiska Motståndsrörelsens partiprogram. Länk
8 Forum för levande historia. Extremistiska miljöer - Högerextremism. Länk
9 Ibid.
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Nordfront
Nordfront är den svenska grenen av Nordiska motståndsrörelsens
officiella webbplats, och fungerar delvis som en nazistisk nättidning.
Enligt hemsidan är dess mål att ”folkbilda” och att ”folkstärka”
befolkningen; nättidningen uppmuntrar läsarna att göra motstånd mot
det som skadar ”vårt folk” - det vill säga svenskar och andra nordbor 10.
Här diskuteras bland annat media, politik, Sverige, brott, judar,
invandring och nationalism11. Även om Nordfront står för redaktionellt
material utgörs den större delen av webbplatsen av kommentarer, ofta
med hatiskt innehåll.

Det fria Sverige
Det fria Sverige bildades mot slutet av 2017 som en ”intresseförening för
svenskar”. Organisationen har en uppfattning om att det svenska
folket12 kommer att bli en minoritet i Sverige i framtiden, och ska
fungera som en förening för den tänkta svenska minoriteten.
Organisationen vill rikta sig till traditionella nationalister, som vill
bevara och kämpa för ett etniskt homogent samhälle utan mångkultur
och massinvandring 13.

Nationaldemokraterna
Nationaldemokraterna, ND, var ett nationalistiskt politiskt parti som
bildades 2001 som en utbrytning ur Sverigedemokraterna, SD.
Grundarna var till stor del avhoppare som ansåg att SD var på väg att
liberaliseras och överge etnicitetens betydelse i nationalismen. Viktigt
för det nya partiet var att det skulle ha en mer konsekvent ideologi, där
etnicitet stod som det centrala fokusområdet och nationen sågs som en
grundbult för ett samhälle där endast människor med samma ursprung
ska leva tillsammans. 2014 lade partiet ned all sin verksamhet, och
uppmanade sina anhängare att rösta på Sverigedemokraterna14.

10 Nordfront.se. Om oss. Länk
11 Totalförsvarets forskningsinstitut, 2017. Det vita hatet: radikal nationalism i digitala
miljöer. Länk
12 Det svenska folket definieras enligt organisationen genom blodsband. ”Man föds till svensk
för att man har svenska föräldrar, vilka i sin tur hade det, eller hade assimilerat sig så väl i
landet att de själva och/eller deras barn accepterades som svenskar av svenskarna. Man kan
också födas som svensk, fast i ett annat land, om ens föräldrar befinner sig utomlands, men
likafullt är man svensk eftersom det handlar om blodsband” (Citat från organisationens
hemsida. Se: Det fria Sverige. Folk, familj, nation, tradition. Länk).
13 Det fria Sverige. Folk, familj, nation, tradition. Länk
14 SVT Nyheter, 24 april 2014. ”Nationaldemokraterna läggs ned”. Länk
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Nationell idag

Såväl bland riksdagsledamöter som kandidater till valet 2022 finns
prenumeranter på den högerextrema tidningen Nationell Idag. Foto: EXPO
ARKIV.
Nationell Idag startades i samband med att de högerextrema
Nationaldemokraterna grundades. Under merparten av sin existens var
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veckotidningen knuten till partiet Nationaldemokraterna, men efter att
ND 2014 lade ned sin verksamhet använde tidningen beteckningen
”obunden sverigedemokratisk”. Tidningens syfte var att porträttera
nyheter och händelser ur en annan synvinkel än etablissemangsmedia,
med fokus på ”svensk och europeisk politik och kultur”.

Nordisk.nu
Nordisk.nu är ett svenskt nazistiskt internetforum där huvudtemat är
nordisk identitet, kultur och tradition. De ämnen som diskuteras präglas
ofta av rasism, och i forumet har det därtill förekommit uppmaningar
om politisk terrorism. Massmördaren Anders Behring Breivik är ett
exempel på en tidigare medlem på Nordisk.nu 15. I likhet med andra
webbcommunitys består Nordisk.nu inte bara av diskussionsforum.
Varje medlem erbjuds en egen medlemssida med gästbok och blogg,
samt möjligheter att skicka privata meddelanden och lägga upp bilder i
ett gemensamt fotogalleri. Medlemmen väljer själv vilken grad av
anonymitet eller öppenhet hen vill ha.

VK
VK, tidigare Vkontakte, är en ryskbaserad motsvarighet till Facebook
som har haft en framträdande roll som socialt nätverk för den
högerextrema miljön. Liksom flera andra plattformar som lockar
rasideologiska användare och aktörer, har sidan nästan inga
begränsningar för vilka politiska åskådningar som får torgföras. 2015
etablerade NMR sin närvaro på den ryska plattformen 16 och sommaren
2017 började ledande personer inom den svenska radikala högermiljön
att propagera för att överge Facebook, där man ansåg sig vara
motarbetade, och istället skaffa konto på VK där spelrummet för åsikter
var betydligt friare.

15 Se bland annat: Expo, 23 juli 2011. Terrormisstänkt medlem på nazistforum. Länk och
Sveriges Radio, 26 juli 2011. ”Massmördaren del av islamfientlig rörelse”. Länk
16 Försvarshögskolan på uppdrag av Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier,
2021. Gränslös extremism - en studie om transnationella kopplingar till svenska radikala
miljöer. Länk
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Info14

Den nazistiska tidningen Info 14 hyllade morden i Malexander.
Riksdagsledamöter och kandidater finns bland de prenumererande läsarna.
Foto: EXPO Arkiv.
Info14 var ett nazistiskt nätverk som grundades 1995 av Stockholms
Unga Nationalsocialister, SUNS, och bedrevs fram till 2011. Siffrorna i
namnet Info14 syftar på de fjorton orden: ”Vi måste säkra existensen för
vårt folk och vår framtid för våra vita barn”. Siffersymboliken, som
myntades av den amerikanska nazisten David Lane, används av vit
makt-grupper över hela världen. Nätverket fungerade som en
nyhetstjänst som framför allt publicerade nyheter på internet, men
arrangerade även demonstrationer och samlade in pengar för dömda
nazister. Därtill var nätverket drivande i bland annat Salemmarschen, en
demonstration i Salem som hölls mellan 2000–2010 i anslutning till
årsdagen av mordet på Daniel Wretström, aktiv inom vit makt-rörelsen.
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Partierna

Acta Publicas granskning visar att samtliga riksdagspartier har haft
kandidater på sina listor som har gett uttryck för främlingsfientlighet,
nazism och rasism. Men antalet skiljer sig stort mellan partierna. En
överväldigande majoritet, 77 procent, kan knytas till Sverigedemokraterna. I valet 2022 har 214 av partiets kandidater en bakgrund i,
eller aktiv koppling till, den högerextrema miljön, vilket utgör tre av fyra
av alla högerextremistkopplade kandidater i höstens val. I följande del
av rapporten kommer samtliga riksdagspartier och dess kandidater att
genomlysas.

Sverigedemokraterna
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Att Sverigedemokraterna har sina rötter i rasism och fascism är ingen
nyhet, men sedan partiet 2010 kom in i Sveriges riksdag har dess
partiledning ansträngt sig för att försöka få det att framstå som
rumsrent. 2012 förkunnade partiet en ”nolltolerans” mot rasism och
inför valet 2018 offentliggjorde partiledare Jimmie Åkesson sina planer
på ett vitboksprojekt, som skulle presentera en oberoende,
forskningsbaserad, granskning av partiets historia.
Den första delen, som släpptes sommaren 2022, visade att ungefär två
tredjedelar av de som grundade partiet hade en koppling inom nazistiska
sammanhang. SD-toppen Mattias Karlsson uppgav att han nästan fick
”lite ont i magen” av att läsa rapporten17. När den första delen av
vitboken hade publicerats visade det sig också att dess författare inte var
så oberoende som SD hade uppgett, Expressen avslöjade nämligen snart
därpå att han hade varit medlem i SD så sent som 2017 18.
När vitboken publicerades var partiet tydligt: Sverigedemokraterna är
ett annat parti i dag än vad det var då det grundades. Samtidigt har
partiet sedan 2006 stått för majoriteten av alla partikandidater med
högerextrem koppling inom ramen för Acta Publicas granskning. Totalt
835 kandidater på partiets valsedlar har kunnat kopplas till den
nazistiska, fascistiska och rasistiska sfären.
Inför valet i höst återfinns 214 personer med högerextremistiska
kopplingar på partiets listor i kommun, region och riksdag. Det rör sig
om ett femtiotal som följer organisationen Det Fria Sverige på Facebook,
ett trettiotal som har skapat ett konto på Nordisk.nu och har
prenumererat på Nationell Idag. Ett tjugotal har visat stöd för det
högerextrema partiet Alternativ för Sverige på Facebook och nästan lika
många följer nazistiska sidor på VK, den ryska motsvarigheten till
Facebook.
Flera av de som vill bli förtroendevalda har kontrollerats av polis när de
har stört demonstrationer eller hamnat i bråk med antirasistiska
organisationer. Bland höstens kandidater hittar vi även en handfull
personer som tidigare är dömda för hatbrott eller misshandel med
hatmotiv.

17 Svenska Dagbladet, 15 juli 2022. ”Vet att bildandet inte går att vara stolt över”. Länk
18 Expressen, 8 augusti 2022. ”SD:s *oberoende” vitboksförfattare var medlem i partiet”. Länk
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Demonstranten

Nordiska Motståndsrörelsen har gjort sig känd för sina 1 majdemonstrationer. Här deltar SD-kandidaten (mannen i svarta kläder med
utsträckt arm) på NMR:s 1 maj-demonstration i Falun 2017. Foto: EXPO
En sverigedemokrat i Västsverige deltog mellan 2015 och 2018 på ett
stort antal demonstrationer arrangerade av Folkets Sverige, Nordiska
motståndsrörelsen och Svenska motståndsrörelsen, SMR – det tidigare
namnet på den svenska förgreningen av NMR. I kommentarsfältet på
Facebooksidan tillhörande Pär Öberg, NMR:s juridiska rådgivare och
företrädare, lade demonstranten år 2016 upp en bild på sig själv med ett
flygblad från SMR i handen. 2017 deltog han även i NMR-arrangerade
bokcirklar. På Facebook återfinns han i grupper som Det fria Sverige och
den hemliga Facebookgruppen Moder Svea. Därtill har demonstranten
återkommande varit aktiv på den nazistiska sidan Nordfront.se genom
åren, mellan 2012 och 2016 har han gjort 69 kommentarer.
I en kommentar på Nordfront från 28 juni 2016 skrev mannen:
”Främsta problemet är hela spektaklet och den förvanskade alternativa verklighet som skapas i
och med neomarxisternas kontroll över avvikande där homofolket används som ett verktyg för
att förstöra familjen, kulturen, rasen, nationen. Är nog bara andra och tredjevågen feminismen
som är lika, mer hätsk och förödande än "shame(pride)".”

Den 8 maj 2017 skrev han:
”Stolt över att kalla, Jörgen Kronman för kamrat. Med flera av hans kaliber är makten snart
vår... Hell seger!”.
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Demonstranten kan antas syfta på Jörgen Kronmann som under 2000talet var en av Nationaldemokraternas frontfigurer och senare aktiv i
Svenskarnas Parti. Kronmann var tidigare aktiv inom vänstern, men
anser sig numera vara ”nationellt oberoende”.
Den 22 april 2017 skrev mannen:
”Ser fram emot den dag då jag själv kommer träda in parlamentariska grenen på allvar. Men
givetvis skall inte kamporganisationen överges då denna är spjutet och skölden mot en fientlig
sfär av rödingar och globalist-zionistlakejer. Kamporganisationen är även kärnan som
garanterar evig kamp tills segern är vunnen. Ur kamporganisationen får den parlamentariska
grenen kraft. Rent strategiskt har vi heller inte (ännu) folket med oss, så att sätta oss i
parlamentarismen klor som mediekonglomeraten och demokraterna styr över är nog inte att
rekommendera. Vidare måste SD försvinna som den vita massans hopp innan vi på allvar kan få
makt via det parlamentariska systemet.”

Inför valet 2022 kandiderar mannen både som kommun- och
regionpolitiker i Västsverige.
Hitlerhyllaren
2015 var den unga mannen från Västsverige aktiv inom Nationell
framtid, en grupp som startade i kölvattnet av att Svenskarnas parti
hade lagt ned, och på organisationens offentliga Facebook hyllade den
unga SD-politikern Adolf Hitler. På Facebook har han också annonserat
att han har arbetat för NMR sedan 2015.
2020 dömdes mannen för brukande av falsk urkund till 20 timmars
ungdomstjänst. Nu står han med på Sverigedemokraternas lista för att få
plats i kommun- och regionfullmäktige i Västsverige.
Aktivisten
1995 åkte kvinnan till Hilleröd i Danmark för att delta på en
demonstration arrangerad av Nationell Samling. Samma år stod hon
med i Riksfrontens kontaktregister, en fascistisk och våldsinriktad grupp
som var aktiv under 1990-talet. Tillsammans med Riksfronten deltog
kvinnan i organisationens årsting i Västerås. Riksfronten lockade till sig
några av de mest våldsbenägna svenska nazisterna och såg sig själva
vara förvaltare av en svensk fascistisk idétradition.
Riksdagsledamöterna
Bland de politiska kandidater som har kandiderat för
Sverigedemokraterna finns det flera som är brottsdömda. Två
riksdagsledamöter har flera gånger varit ansiktet utåt för denna
rapportering. I samband med att Sverigedemokraterna för första gången
kom in i riksdagen 2010, ska de två männen ha hotat sig till att få platser
i parlamentet, enligt tidigare medierapportering. Om de inte fick sin
vilja igenom skulle de ”ställa till med ett helvete”. Anledningen till att
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de två männen 2010 hade ställts utanför riksdagslistan: Partiföreträdare
med våldsbrottsligt förflutet var inte aktuella för riksdagen19, och de två
männen - den ena från Värmland och den andra från Gävleborg - hade
båda två dömts för brott. Trots det sitter båda sedan flera
mandatperioder tillbaka i riksdagen20.
Den värmländska riksdagsledamoten har flera domar på nacken, bland
annat för misshandel. Under tidigt 90-tal dömdes han tre gånger för
skadegörelse, och straffades med skyddstillsyn och dagsböter. 1994
dömdes han för en misshandel med rasistiska förtecken, av domen
framgår vittnesmål om hur riksdagsledamoten sparkade sitt offer och
kallade denne för ”djävla svartskalle”. Straffet för misshandel, försök till
misshandel, ofredande och skadegörelse blev skyddstillsyn.
Riksdagsledamoten har även stått med på Riksfrontens kontaktregister,
har prenumererat på den nazistiska tidningen Info 14 och beställt
information från nazistiska Nordland. Mannen har sedan tidigt 2000-tal
varit en tungviktare inom partiet, han har varit ordförande för den lokala
sverigedemokratiska partigruppen och har flera gånger stått högt på
partilistor för kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Sedan 2014
sitter han i Sveriges riksdag.
Riksdagsledamoten från Gävle har flera domar i sitt belastningsregister.
1999 dömdes mannen för stöld och häleri till skyddstillsyn, och 2001
dömdes han för misshandel. Domen beskriver att ”det på nyårsnatten
pågick något slags åsiktsbråk på Öster mellan olika politiska
ytterlighetsriktningar”, och att riksdagsledamoten, tillsammans med en
lokal ledare för nazistiska NSF, gav sig på och misshandlade en grupp
vänsteranhängare. Samtidigt som mannen drog på sig domarna var han
ledamot i Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Även Gävlepolitikern
har prenumererat på Info 14, beställt information från nazistiska
Nordland och stått med i Riksfrontens kontaktregister. 2003 beställde
riksdagsledamoten boken ”Det röda massanfallet”, en bok skriven av
den svenska frivilligsoldaten Gösta Borg som stred för nazisterna i
Waffen-SS under andra världskriget. Även Gävlepolitikern har suttit i
riksdagen sedan 2014.

19 SVT Nyheter, 7 juli 2017. ”SD-profiler ska ha hotat Åkesson för att få riksdagsplatser”. Länk
20Aftonbladet, 15 september 2014. ”Sex brottsdömda på SD:s riksdagslista”. Länk
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Skinnskallarna
Bland de sverigedemokratiska kandidaterna återfinns flera forna
skinnskallar. Bland annat en man från Skåne som har kandiderat för
Sverigedemokraterna vid varje val sedan 2006 och inför höstens val står
som tvåa på listan för en kommunfullmäktige. Under 90-talet deltog han
aktivt på nazistmöten och ingick i ett skinnskallegäng i Helsingborg.
Långt in på 2000-talet prenumererade politikern på tidskriften Nationell
Idag.
I en kommun utanför Göteborg gjorde en SD-politiker comeback i
kommunfullmäktigevalet 2018 och kandiderar åter igen i valet 2022.
Mannen var förstanamn på partiets lista i kommunen redan 1994, då han
var skinnskalle och deltog på flera nazifester. Under samma period var
mannen nära vän med sångaren i vit makt-bandet Odium, med låttitlar
som ”Då ska packet kastas ut” och ”Sista slakten”. SD-politikern har
även prenumererat på nynazistiska tidningar, under 90-talet
prenumererade han på Info14 och senare, mellan 2010 och 2013 på
Nationell Idag.
Kandidaten för regionfullmäktige i Stockholm har ett välkänt förflutet
inom den högerextrema miljön. 1997 blev han medlem i Stolta Skins och
2002 var han förstanamn på kommunfullmäktigelistan i Norrtälje för
Nationaldemokraterna. Han reste till Helsingborg för att delta i
demonstrationer för partiet, firade nationaldagen med partiet i
Stockholm och bjöds senare under sommaren in till partiets
framtidskongress.
Under en demonstration i Norrtälje höll mannen tal, i rollen som
ordförande för ND-Norrtälje. Kontentan av talet: ”avslöja
gruppvåldtäkternas koppling till massinvandringen”21.

21 Inför kyrkovalet 2017 gjorde Expressen och Expo tillsammans en granskning av
nazistkopplade kyrkopolitiker där kandidatens historia blev känd. Se bland annat: Expressen,
15 september 2017. ”Hatarna som vill styra kyrkan”. Länk Expo, 14 september 2017. ”Spred
grov rasism - kandiderar i kyrkovalet”. Länk och Expo, 14 maj 2003. ”När valrörelsen kom till
Norrtälje”. Länk
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Moderaterna

Inför valet 2018 bedyrade moderatledaren Ulf Kristersson för
förintelseöverlevaren och psykologen Hédi Fried att han aldrig skulle gå
med på något samröre med ett parti med rötter i nazismen. Några år
senare låter det annorlunda. I en intervju från 2021 avböjde han från att
ta ansvar för de andra partiernas inre liv: ” Jag hanterar människor i
Moderaterna som gör något dumt, men det händer inte så ofta”22.
Sedan 2006 har 74 representanter för Moderaterna gett uttryck för
nazism och fascism. Inför valet i höst kandiderar 20 politiker kopplade
till högerextremism. Bland dessa finns en handfull kandidater med ett
konto på Nordisk.nu och andra som har skrivit kommentarer på den
nazistiska sajten Nordfront.se. Inför valet 2022 har även personer som
tidigare har kandiderat för högerextrema partier, som Alternativ för
Sverige och Svenskarnas Parti, anslutit sig till Moderaterna.
AFS-aktivisten
En kvinna från Stockholm kandiderar i valet 2022 för att komma in i
kommunfullmäktige för Moderaterna. Kvinnan har en splittrad politisk
bakgrund. 2014 kandiderade hon för Sverigedemokraterna i en kommun
i Västmanland, ett parti som hon redan 2013 satt i den regionala
styrelsen för. Valåret därpå, 2018, stod hon med på Alternativ för
Sveriges kandidatlista. Samma år var hon med i den officiella
facebookgruppen ”Aktivister i AFS Stockholm”, och har flera gånger
tillkännagett på Facebook att hon ska delta i främlingsfientliga och
högerpopulistiska event. Evenemangen hon har aviserat sin ankomst för
är bland annat arrangerade av ”Stockholmare för ett suveränt Sverige”,
som enligt sin egen beskrivning vill avskaffa brottsrubriceringen hets
mot folkgrupp, förbjuda politisk censur och stoppa islamiseringen.
”Islam hör inte hemma i Sverige”, skriver gruppen bland annat på VK.

22 Aftonbladet, 19 oktober 2021. ”Kristersson om SD-skandaler: ”Inte problematiskt”. Länk
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Den internetaktiva politikern
En man från Småland var under 2010-talet aktiv beställare av material
från en av vit makt-rörelsens webbplatser, Hammarslag. Webbsidan
inriktade sig på produkter producerade av Info 14-nätverket; tröjor och
klistermärken med Info 14:s propaganda och antisemitisk litteratur23.
2009 och 2010 var den småländska politikern medlem i
Facebookgruppen ”Free Niklas Frost” – en grupp som ansåg att NMRaktivisten Niklas Frost var oskyldigt dömd för mordförsök efter att ha
knivhuggit en person i nacken i Stockholm. 2010 var han medlem i
Svenskarnas Partis Facebook-grupp och hade dessutom ett konto på
Nordisk.nu. Under valen 2006 och 2010 kandiderade mannen för
Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Numera har den
småländska politikern gått över till Moderaterna, i valet 2018 valdes han
in som ledamot i kommunfullmäktige. Inför valet 2022 kandiderar
mannen för plats i riksdagen.

Socialdemokraterna

Mot slutet av 2021 stormade det kring Socialdemokraternas nytillträdda
civilminister Ida Karkiainen efter en bild där hon som 15-åring håller
upp armen i luften, i vad som liknar en så kallad Hitlerhälsning24. ”Den
sortens gester är ju inte bara djupt historielösa, det är också ytterst
olämpligt. Jag har fullt förtroende för att det här inte är något som
återspeglar hennes värderingar. Det har hon själv varit tydlig med”, sa
statsminister Magdalena Andersson om händelsen 25.

23 Info 14 lanserade projektet Fria nationalister, som består av så kallade ”fria” aktivistgrupper
runt om i landet. Inspirationen är hämtad från Tyskland där det bildats liknande grupper
tidigare för att undvika att bli förbjudna av de tyska myndigheterna. Samanslutningarna är
hierarkiskt uppbyggda med lokala ledare. Grupperna betonar aktivism som en drivkraft för
arbetet. Se Expos årsrapport för 2008.
24 Bilden publicerades först av Nyheter Idag, 6 december 2021. ”Här heilar civilminister Ida
Karkiainen till vit makt musik”. Länk
25 Se bland annat SVT Nyheter, 7 december 2021. ”Andersson kommenterar bilden på
civilministern”. Länk
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Sedan 2006 har 49 personer med högerextrema kopplingar stått med på
Socialdemokraternas vallistor, varav 22 personer kandiderar inför valet
2022. Bland de personer som inför hösten hoppas på att få komma in i
maktens korridorer har en handfull varit med i nazistiska gäng i sitt
förflutna. Andra har deltagit på spelningar arrangerade av
Nationalsocialistisk Front, NSF. Några har prenumererat på tidningen
Nationell Idag eller har haft ett konto på Nordisk.nu.
NMR-aktivisten
Den socialdemokratiska mannen var 2015 med i gruppen Nationell
Framtid på Facebook, men när gruppen plötsligt blev offentlig bytte han
snabbt till den slutna ledningsgruppen för Nationell framtid. 2017
förkunnade mannen på Facebook att han skulle delta i en NMRdemonstration i Dalarna. Den första maj samma år gick han i NMR:s
demonstrationståg. På den sociala plattformen VK var mannen under
2018 medlem i grupperna ”Nordisk alternativhöger” och ”Björn
Björkqvist”, som tidigare har varit propagandachef för högerextrema
NSF. Under 2019 delade aktivisten ut flygblad för NMR och den 1 maj
samma år gick han återigen i partiets demonstrationståg iklädd uniform.
2022 kandiderar mannen för en plats i ett kommunfullmäktige i Dalarna
för Socialdemokraterna. Enligt uppgift har han nu lämnat NMR.
Skinnskallen
Den västsvenska mannen har sedan 2010 kandiderat för
Socialdemokraterna i varje val, men som tonåring hängde han i andra
kretsar. Hösten 1995, 15 år före sin politiska debut inom S, hade den
unga mannen varit på förfest med sina kompisar i ett skinnskallegäng i
Trollhättan. Nu stod gänget samlat på gatan utanför lägenheten med
ölburkar i handen, och när burkarna tog slut kastades dessa efter två
förbipasserande som fick rasistiska glåpord ropade efter sig. Strax därpå
gick gänget till attack. De två offren fick sparkar och slag, bland annat av
den unga socialdemokraten som deltog i misshandeln. I domen beskrivs
hur han med sina kängor sparkade på ett av offren som hade blivit
upptryckt mot en vägg. 17 år gammal dömdes den unga skinnskallen för
misshandel till villkorlig dom och dagsböter. I valet 2022 kandiderar
mannen ännu en gång för Socialdemokraterna.
Nazistisk bråkmakare
Mannen från Västmanland blev invald som ledamot i
kommunfullmäktige i valet 2018 och står nu åter på partiets lista för
samma kommun 2022. Innan han blev socialdemokrat har han en lång
historia inom den högerextrema miljön. 2001 blev han visiterad av polis
när han tillsammans med andra nazister störde en antirasistisk
demonstration i sin hemkommun. Några månader senare visiterades han
återigen i samband med ett bråk mellan nazister och antinazister. 2004
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kontrollerades han av polis när han deltog på en spelning i nazistiska
Nationalsocialistisk Fronts partihögkvarter i Tråvad. Under 2007
prenumererade han på den nynazistiska tidningen Nationell Idag. Fram
till 2010 var han även aktiv som kommunpolitiker för
Sverigedemokraterna. Åtta år senare, hade han bytt parti och blivit
socialdemokrat.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch fick kritik när hon våren
2022 försökte skriva om historien och hävdade att partiet hade bildats
för att ta kampen mot nazismen: ”Vi grundades som en motrörelse till
nazismen, och jag ser det som ett enormt underbetyg att ett parti som
har rötter i nazismen kom in i riksdagen”, sa hon till Dagens Nyheter i
januari 2022. Att så numera är fallet är någon som hon har ”slutat
älta”26.
46 kandidater på Kristdemokraternas valsedlar de senaste fem valen kan
kopplas till nazism, fascism eller rasism. 20 av kandidaterna, återfinns
på listorna inför valet 2022.
På Kristdemokraternas listor inför höstens val återfinns personer som
har konton på Nordisk.nu eller har kommenterat på Nordfronts hemsida.
Flera har beställt material från högerextrema bokförlag och tidningar
med högerextrem propaganda, som Nationell idag och Info 14. Bland
kandidaterna finns sådana som har ingått i nazistiska gäng eller har varit
aktivister inom högerextrema rörelser. Två kandidater är dömda för
hatbrott och ytterligare en har kontrollerats av polis vid försök att störa
ut en antirasistisk demonstration.

26 Dagens Nyheter, 31 januari 2022. ”Ebba Busch: ‘Enormt underbetyg att SD kom in i
riksdagen’”. Länk
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Misshandelsdömd nazist
En julikväll 1994 rörde sig en grupp ungdomar, med rakade huvuden och
tunga kängor, genom Trollhättan och skanderade rasistiska slagord:
”Sieg Heil” och ”ut med packet”. På ett torg fick skinnskallarna syn på
fyra personer som de satte efter. En ung man från Somalia jagades ikapp
och blev besinningslöst misshandlad. Bland gärningsmännen fanns en
numera kristdemokratisk kandidat, då 17 år. Enligt 17-åringens utsago i
rätten kom han till sans och slutade sparka först när han såg sin vän
hoppa jämfota på offrets huvud. 17-åringen dömdes för grov misshandel
tillsammans med sina två kamrater. Enligt domen hade han vid
tidpunkten lånat en tröja av sin kompis som tydligt visade hans
värderingsgrund, med texten ”Lasermannen - en ljuspunkt i tillvaron”
och på bröstet ett foto av en mörkhyad person vars ansikte ramades in
av ett kikarsikte. I valet 2022 kandiderar mannen för att representera
Kristdemokraterna i riksdagen.
Smålands SA-aktivist

Hitlervurmande och vulgär propaganda är karaktäristiskt för Smålands SA.
Tidningen Stormpress var extremt antisemitisk. Två av de dömda
Malexandermördarna var medlemmar i organisationen samtidigt som den
nuvarande KD-politikern var med. Foto: EXPO Arkiv
Den småländska mannen har en mångårig bakgrund inom den
högerextrema miljön. Under slutet av 90-talet var han medlem i
Smålands SA, senare kallat Svea SA, en utomparlamentarisk
organisation med ett nära samarbete med bland annat nazistiska
Nationalsocialistisk front. Två av medlemmarna i Smålands SA dömdes
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för Malexandermorden 1999. Under flera år deltog mannen bland annat
på Smålands SA:s möten och prenumererade på organisationens tidning
Stormpress. 1997 verkade hans högerextrema engagemang ha nått
kulmen, mannen dömdes till tio månaders fängelse för bland annat grov
misshandel, hets mot folkgrupp och våld mot tjänsteman. I höstens val
kandiderar mannen till en kommunfullmäktige i Småland för KD.
Det fria Sverige-medlem
Mannen i fyrtioårsåldern kandiderar för KD till ett kommunfullmäktige i
Dalarna i valet 2022. För fem år sedan blev han medlem i den nystartade
och högerextrema organisationen Det fria Sverige 27. Mannen var likaså
medlem på ett flertal sidor med rasistiskt och nazistiskt innehåll på det
det sociala nätverket VK. Bland annat: ”Nordisk alternativhöger”, vars
mål är att normalisera extrema åsikter med rasistisk och antisemitisk
agenda28. Därtill var mannen medlem i en supportgrupp för det
högerextrema bandet ”Kiwi and the Dogboys”, ett band som brukar
uppträda på Det fria Sveriges vår- och sommarfester och vars låttexter
har tydligt rasistiskt innehåll29. På VK var han dessutom med i gruppen
”Björn Björkqvist”, den tidigare propagandachefen för NSF. 2018 var
kristdemokraten med i gruppen ”Ingrid och Conrad”, ett
podcastprogram med inriktning på ”ett Sverige i kris, en okontrollerad
invandring” och ”värdelösa politiker”30. Slutligen har kristdemokraten
varit medlem i gruppen ”Granskning Sverige” på VK, en rasistisk och
antisemitisk organisation närstående tidningar som Nya Tider och Fria
Tider.

Vänsterpartiet

27 Det fria Sverige. Folk, familj, nation, tradition. Länk
28 SVT Nyheter, 29 augusti 2018. ”Så försöker alt-rightrörelsen förändra Sverige med rasistisk
propaganda”. Länk
29 Expo, 11 oktober 2019. ”Vit makt-band toppade Spotifys lista”. Länk
30 Länk till arkiverad podcast.
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Hösten 2021 bjöds en ökänd antisemitisk extremist in för att föreläsa på
kulturhuset i Ronneby. Föreläsningen skulle bland annat handla om en
ny världsordning och George Soros och föreläsaren var
förintelseförnekare och förespråkare av antisemitiska
konspirationsteorier31. Bakom inbjudan stod en vänsterpartistisk
lokalpolitiker, som inte ansåg att det var något problem att bjuda in
antisemiten, och beskrev honom som en ”väldigt insatt” forskare i en
intervju med Blekinge Läns Tidning. Det tog inte lång tid innan
kommunpolitikern fick lämna sitt uppdrag och Vänsterpartiet förklarade
att hennes agerande var ”oacceptabelt och oförsvarbart”32.
Totalt har 24 av Vänsterpartiets kandidater haft kopplingar till den
högerextrema miljön sedan 2006. Inför valet i höst står fem av dessa
uppskrivna på kandidatlistorna för region- och kommunfullmäktige. Av
årets kandidater har de flesta varit aktiva på internet, de har haft ett
konto på Nordisk.nu eller gillat högerextrema grupper på Facebook, som
Motgift och Svenskarnas parti.
Musikintresserad vit makt-vurmare

Svenskarnas Parti, som grundades ur Nationalsocialistisk Front, NSF,
kandiderade i valen 2010 och 2014 innan det lades ned. Här demonstrerar
partiet i Eskilstuna 2012. Samma år blev kandidaten för Vänsterpartiet
medlem i Svenskarnas Parti och deltog på partiaktiviteter. Foto: EXPO
31 Blekinge Läns Tidning, 29 augusti 2021. ”Antisemitisk extremist föreläste i kommunens
lokaler”. Länk
32 Blekinge Läns Tidning, 31 augusti 2021. ”Lokal politiker bakom kontroversiell föreläsning”.
Länk
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1998 beställde mannen från Västergötland en CD-skiva, en video och en
T-shirt av skivbolaget Ragnarock Records, som producerar och
distribuerar vit makt-skivor. 2004 fortsatte han att beställa nazistiskt
material, av Nordiska Förlaget köpte han boken om den brittiska vit
makt-sångaren ”Ian Stuart – en biografi” och CD-skivan ”A cog in the
wheel” av vit makt-bandet Dissident. Under samma period besökte
mannen frekvent nazistnästet i Tråvad, Nationalsocialistisk Fronts
partihögkvarter, för att gå på konsert – fyra gånger kontrollerades han
av polis inför spelningarna. 2006 stod den musikintresserade mannen
med på listan över personer som hade köpt vit makt-material av det
nazistiska skivbolaget Sniper Records. 2010 skapade mannen ett konto
på Nordisk.nu, samma år kandiderade han för Vänsterpartiet, vilket han
har gjort det sedan dess. Två år senare, 2012, deltog han på Svenskarnas
Partis nationaldagsfirande och valde i samma veva att bli medlem i
Svenskarnas parti. Efter valet 2014 valdes han in som ledamot i ett
kommunfullmäktige för Vänsterpartiet och 2018 blev han omvald på
samma post.

Liberalerna

I mars 2021 lade Liberalernas dåvarande partiledare Nyamko Sabuni upp
en video på Twitter där hon berättar om ett barndomsminne: En
pendeltågsresa tillsammans med sin mamma där ett gäng skinheads,
med bomberjackor och kängor med stålhättor, kliver på vagnen. Den
unga Sabuni valde att konfrontera skinheadsen, som betedde sig illa mot
hennes mamma, och budskapet med videon är tydligt: Liberalerna ska
alltid konfrontera hat, våld och förtryck33.
Totalt 24 kandidater på partiets listor sedan 2006 har visat upp
nazistiska värderingar. Inför valet 2022 kandiderar fyra av dessa
personer för partiets räkning. Här hittar vi bland annat en kandidat som
33 Liberalerna på Twitter. 28 mars 2021. Länk
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har kommenterat på Nordfront, en som har haft ett konto på Nordisk.nu
och en tidigare medlem i det högerextrema Nationaldemokraterna.
Därtill har två av dessa kandidater beställt hem tröjor med högerextrema
budskap.
Nationaldemokraten
Den skånska kommunpolitikern har tidigare varit folkbokförd hos den
högerextrema antisemiten Jonas De Geer, känd som aktiv i det
nazistiska Svenskarnas parti och en del av podcasten Motgift. Under
flera år i början av 2000-talet var kommunpolitikern medlem i
Nationaldemokraterna, och beställde samtidigt hem ett Sverigepaket för
att stötta partiet. 2004 var han kund hos det nynazistiska bokförlaget
Nordiska förlaget. Fram till 2012 prenumererade han på den
högerextrema och nationaldemokratiska nyhetstidningen Nationell idag.
Nu kandiderar mannen som kommunpolitiker för Liberalerna inför valet
2022.
Mannen med collegetröja

En aktivist från
Nationalsocialistisk Front, NSF,
bär på bilden en likadan tröja som
valkandidaten för Liberalerna
beställde år 2006. Foto: EXPO
Närkepolitikern är aktiv som kommunpolitiker för Liberalerna på orten
där han bor. 2006 beställde han hem en collegetröja med partisymbolen
för det nazistiska partiet Nationalsocialistisk front, NSF.
2010 skapade Närkepolitikern ett konto på Nordisk.nu, ett svenskt
nazistiskt internetforum där huvudtemat är nordisk identitet, kultur och
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tradition. Inför valet 2022 hoppas mannen på att få komma in i
riksdagen för att företräda Liberalerna.

Centerpartiet

Centerpartiet har länge markerat mot ytterkantspartierna i sin
förhoppning om en samlad politiskt mitt. På sociala medier lägger
partiet ofta, och gärna, upp bilder och videor med sitt budskap: vi tar
kampen mot rasismen. ”När ett högerpopulistiskt främlingsfientligt
parti tagits in i värmen och närmar sig regeringsmakten. När de lägger
rasistiska förslag. När retoriken mot människor från andra länder skärps
för varje uttalande. Då gäller det att orka stå emot. Att vägra låta
rasismen få ett fotfäste i maktens korridorer” 34.
23 personer med nazistiskt och rasistiskt förflutet har försökt att ta sig
in i maktens korridorer genom platser på Centerpartiets listor. Inför
höstens val kandiderar fyra av dessa personer. Valårets kandidater har i
stor utsträckning varit engagerade på internet, en har kommenterat på
Nordfront och andra har gillat högerextrema sidor på Facebook. Här
hittar vi också en kandidat som tidigare har varit aktiv på sajter som
”anti-svenskfientlighet” och Nordisk.nu.

34 Centerpartiet på Twitter. 25 maj 2022. Länk
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Greps under Folkets Marsch

Över hundra nazister greps vid en demonstration på nationaldagen 2008,
misstänkta för bland annat hets mot folkgrupp. Centerpartisten var en av de
som greps och fördes till polisstationen för att fotograferas. Foto: Polisen.
På nationaldagen 2008 samlades ett stort antal medlemmar och
anhängare till Svenska Motståndsrörelsen, för att tillsammans tåga
genom Stockholm under vad som kallades Folkets marsch. Anhängare
från landets alla hörn hade anlänt till Stockholm, och som vanligt vid
rörelsens högtidliga träffar bar medlemmarna en vit skjorta och en grön
slips. Men under demonstrationen uppstår bråk och kaos, poliser
ingriper. En av de som grips tillsammans med SMR-medlemmarna är en
ung man från Dalarna. 2010 skapade mannen ett konto på Nordisk.nu
och 2016 gillade han fortfarande Svenska Motståndsrörelsen på
Facebook. 2022 kandiderar han för att få en plats i ett
kommunfullmäktige i Dalarna för Centerpartiet.
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Motståndsmannen
Mannen från Västra Götaland var 2003 medlem i Svenska
motståndsrörelsen. Mellan 2007 och 2012 prenumererade han på
Nationaldemokraternas nazistiska tidning Nationell Idag. Stödet till
Nationaldemokraterna visade han också genom att köpa material från
partiernas hemsida. Trots sympatierna till den högerextrema miljön och
att mannen var medlem i Svenska motståndsrörelsen kandiderade han
samtidigt för att representera Centerpartiet i ett kommunfullmäktige i
Västsverige under valen 2006, 2010 och 2014.

Miljöpartiet

I flera debatter har Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi
kallat oppositionen ”blåbrun”35. Ett vedertaget begrepp, har båda
språkrören motiverat uttrycket med, medan kritiker påtalar att färgen
brun förknippas med 30-talets Hitlertyskland där SA-stormtrupper bar
brunfärgade skjortor.
Miljöpartiet är det riksdagsparti som hamnar längst ned på listan när det
kommer till antal nazistkopplingar bland kandidaterna. Sedan 2006 kan
Acta Publica hitta 14 personer med kopplingar till nazism som har
utsetts att företräda partiet. Flera av dessa kandidater har kandiderat i
undersökningens tidigare mandatperioder, och har därefter allierat sig
med den högerextrema miljön – en person har bland annat gått över till
det högerextrema Alternativ för Sverige och en annan kandidat från
2006 är numera medlem i Det fria Sverige. Inför valet 2022 står ingen
kandidat med koppling till den nazistiska rörelsen med på partiets listor.

35 Se bland annat: Dagens Nyheter, 11 oktober 2021. ”Hårda ordväxlingar i SVT:s
partiledardebatt”. Länk
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Avslutande tankar
Vart fjärde år går Sveriges befolkning till valurnorna och röstar för vilka
som ska få förtroende att förvalta makten. Det kallas representativ
demokrati, folkviljan överlåts till de representanter som får ta viktiga
politiska beslut åt medborgarna under fyra år. Dessa politiska
representanter har ett viktigt och komplext uppdrag, ytterst ska de
legitimera och bevara våra demokratiska institutioner, men de slits
också mellan olika viljor – den egna, väljarnas och partiets.
Det är inte okänt att det finns politiker med högerextremistiska och
främlingsfientliga värderingar. Enskilda avslöjanden av politiker i
maktposition som har yttrat förkastliga värderingar har gjort att flera
har tvingats avgå i närtid. Acta Publicas rapport kan dock visa att
problemet är större än de enskilda fallen. Värderingarna har återfunnits
hos företrädare i alla riksdagens partier, men vissa partier har haft, och
fortsätter att ha, betydligt större problem med främlingsfientliga
kandidater än andra partier.
I Acta Publicas kartläggning av kandidater som har ställt upp i val sedan
2006 hittar vi tusentals personer som kan kopplas till nazism. Drygt
1 100 av dessa politiker har stått på listor för riksdagspartierna. Det går
inte att se förbi det faktum att en grov majoritet, nästan 80 procent, av
de högerextremistiskt kopplade kandidaterna återfinns på
Sverigedemokraternas partilistor. Inför valet 2022 har 214 av partiets
kandidater en bakgrund eller aktiv koppling till den högerextrema
miljön. Vitböcker har som regel i syfte att gå till botten med historiska
synder, och i skrivande stund har endast den första delen av
Sverigedemokraternas vitbok publicerats. Resultatet i denna rapport ger
föraningar om att följande delar kan komma att orsaka fortsatt magont
för partiledningen.
Acta Publicas granskning visar att det inför valet 2022 ställer upp nästan
300 personer för Sveriges samtliga riksdagspartier som kan kopplas till
rasistisk, fascistisk eller nazistisk värdegrund. Här hittar vi politiker som
har varit medlemmar i nazistiska gäng, som har dömts för misshandel
med nazistiskt förtecken, politiker som har stört demonstrationer eller
som har skrivit hatkommentarer på nazistiska internetforum.
Enligt forskning finns indikationer på att den högerextrema rörelsen vill
infiltrera samhällslivet och de politiska institutionerna, för att radikalt
kunna omvandla samhället. I vilken mån de granskade kandidaterna i
denna rapport har ägnat sig åt utstuderad infiltration av riksdagspartier
för att förändra inifrån, och i vilken mån partiengagemangen har andra
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orsaker, går dock inte att svara på inom ramen för den här granskningen.
Därutöver byter människor åsikter och perspektiv under ett liv. Man kan
anta att det i vissa fall handlar om historiska synder som just är historia.
Vad som kan sägas om resultatet är att det ger en unik inblick i hur
åsikter i skarp kontrast till demokratiska värderingar interagerar med de
demokratiska institutionernas kärna, vilket även kan speglas i
samhällsutvecklingen i stort. Under 2000-talet har högerextrema partier
fått allt större politiskt inflytande världen över. Det behöver inte tolkas
som att människors politiska attityder plötsligt har förändrats, utan kan
också ses som ett tecken på att radikalhögern har varit framgångsrik i att
mobilisera supportrar och utvidga sin retorik. Den våldsbejakande
extremismen är mer än de enskilda hot- och våldsdåden, den ständigt
närvarande propagandan som allt fler möter på internet tenderar att
normalisera rörelsens tongångar samt föda nya dåd i en växelverkan,
enligt både polis och forskare. Det bidrar i förlängningen till att
normalisera, underblåsa och påverka beslutsfattande,
myndighetsutövning och enskilda individers arbete eller engagemang.
Rapportens resultat blir på så sätt synnerligen oroande.
Det stora problemet är således de frågor som resultatet väcker: Kommer
dessa högerextrema kandidater att företräda folkets vilja, partiets vilja
eller sin egen vilja? Vågar vi lita på att dessa kandidater skyddar och
bevarar våra demokratiska institutioner? På vilket förtroende är dessa
kandidater valda?
Att ta avstånd från nazism och högerextremism är lika okontroversiellt
för de etablerade politiska partierna som att ta avstånd för ett
avskaffande av allmän pension, förskola eller lagstadgad semester.
Ståndpunkten omfamnas av alla, med varierande emfas och
trovärdighet.
Kvar i luften hänger därför också en annan viktig fråga. Hur det då kan
finnas fler än tusen kandidater på de etablerade partiernas
kandidatlistor med bakgrund i eller med kopplingar till
högerextremism? Har partiledningarna kännedom om dessa
förhållanden? Om så inte är fallet – är det för att de inte bryr sig, inte
vill veta eller för att de saknar förmåga att ta reda på det?

Kontakta Acta Publica
Vill du veta mer om vår verksamhet? Ring oss på telefon 08 – 557 695 07
eller skicka e-post till info@actapublica.se. Mer om vår verksamhet
finns på www.actapublica.se.
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Tidigare rapporter
Alla rapporter kan kostnadsfritt laddas ner på Acta Publicas hemsida
under Nyheter och insikter.

Encrochat
När fransk polis knäckte den krypterade
tjänsten Encrochat inleddes utredningar i
hela Europa. I Sverige ledde informationen
från Frankrike att flera planerade grova
brott kunde förhindras och att ett stort
antal utförda brott kunde lagföras.
Acta Publica har kartlagt samtliga domar
med Encro-bevisning i Sverige. Det handlar
om cirka 400 tilltalade som i 19 tingsrätter
dömts till över 1 500 fängelseår.
Lärarna
7 000 legitimerade lärare är dömda för
brott varav 200 för sexual- och våldsbrott.
300 har kopplingar till extremism och
organiserad brottslighet.
Acta Publicas granskning av 280 000
legitimerade lärare visar att maskorna i
systemet är grova.
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Offentlighetsprincipen 2021
Acta Publica tar temperaturen på
offentlighetsprincipen under 2021.
Hur har myndigheter tillämpat
lagstiftningen? Vilka nya rättsavgöranden
finns från domstolarna? Vad har
Justitieombudsmannen tittat på?
Vilka nya sekretessregler har tillkommit
och vilka är på gång?
Acta Publicas öppna källor
Acta Publicas kontinuerliga utveckling av
informationsinhämtning från öppna källor
ledde till att arkivet i dagarna passerade
97 miljoner dokument och filer. Det gör
Acta Publica till Sveriges största privata
dokumentarkiv med inskannade sökbara
handlingar från myndigheter.
I rapporten Nya källor i Acta Publica
berättar vi om de senaste nya källorna i
arkivet. Vi redogör också för samtliga
källor i arkivet.
Slutet
Ur spillrorna från Black Cobra reste sig No
Surrender MC. Efter en snabb expansion
med etableringar i bland annat
Östergötland och Örebro krackelerade
organisationen för att snart rasa samman.
I en uppföljande rapport analyserar Acta
Publica orsakerna till att den
internationella brottsorganisationen
misslyckades med en etablering i Sverige.
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Patientfarorna
Acta Publica samtliga läkare som anmälts
som patientfarliga under de senaste fem
åren.
Rapporten visar att läkare med utländsk
utbildning, hyrläkare, manliga och äldre
läkare är tydligt överrepresenterade i
statistiken. Utredningen visar också att
myndigheternas handläggningstider är
långa. I genomsnitt tar det ett och ett halvt
år innan patientfarliga läkare blir av med
legitimationen.

Förebilderna
Acta Publica har granskat 15 420
biträdande övervakare som under den
senaste tioårsperioden haft över 43 000
klienter.
Mer än var femte biträdande övervakare
är själv straffad, flera har begått brott
tillsammans med sina klienter. Ett
hundratal är på olika sätt knutna till
organiserad brottslighet och det finns
exempel på hur såväl övervakare som
klient varit knutna till samma
våldsbejakande extremiströrelser.
Expos arkiv nu i Acta Publica
Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp
en unik och omfattande kunskapsbank
över grupper och individer knutna till
svensk högerextremism.
I Expos omfattande dom- och
förundersökningsarkiv finns cirka 15 000
domar och förundersökningsprotokoll från
tidigt 1970-tal till idag. Arkivet
kompletteras systematiskt och löpande
med de senaste förundersökningarna
kopplade till den rasideologiska miljön.
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Offentlighetsprincipen 2020
Acta Publica tar temperaturen på
offentlighetsprincipen under 2020. Hur
har myndigheter tillämpat lagstiftningen?
Vilka nya rättsavgöranden finns från
högsta instans? Vad har
Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya
sekretessregler har tillkommit och vilka är
på gång?
Vi har också granskat hur
offentlighetsprincipen fungerade när den
ställdes på prov under coronapandemins
första år.
Möjliggörarna
Utanför de kriminella nätverkens hårda
kärna finns ofta en brokig grupp individer
vars näringsverksamhet är en
förutsättning för den grova organiserade
brottsligheten. De flesta saknar
belastningshistorik och går under radarn
vid traditionella leverantörskontroller.
Acta Publica har kartlagt 750 av dem.
Förra året gjorde de affärer för sex
miljarder kronor. 250 miljoner kronor
fakturerades skattebetalarna via
myndigheter.
Klanerna
I Ekot avslöjade vice rikspolischef Mats
Löfving att polisen kartlagt ett 40-tal
kriminella klaner med tentakler in i
politikens beslutande församlingar.
Bakgrunden var en hemligstämplad
rapport – Släktbaserade kriminella nätverk
– som Nationella operativa avdelningen
upprättat i januari. Acta Publica har
granskat den hemligstämplade rapporten
och gjort en fördjupad granskning av de
161 individer som förekommer.
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Så går det efter högskoleprovet
Högpresterande på högskoleprovet får en
genomsnittsinkomst som är
hundratusentals kronor högre än
lågpresterarnas. De är dubbelt så
företagsamma och hälften så kriminella.
Fler än en miljon svenskar har skrivit
högskoleprovet sedan det infördes 1977.
Acta Publica har analyserat samtliga 1,6
miljoner provskrivares resultat relaterat
till andra livsparametrar i bolagets unika
databaser.
Politikerna
Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000
folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella
färdigheter?
Acta Publica har granskat samtligas
resultat på högskoleprovet.
Det finns stora skillnader mellan de
politiska partiernas företrädare.
Affärerna med islamistiska extremister
Under de senaste fem åren har Sveriges
kommuner, regioner och myndigheter
köpt varor och tjänster i miljardklassen av
bolag kontrollerade av personer som
slagits för IS eller som har andra
kopplingar till extrem islamism.
Acta Publica har kartlagt och granskat
cirka 560 extrema islamister och deras
affärer.
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Öppna källor i Acta Publica
Acta Publica bygger sin
informationsinhämtning på öppna och
slutna källor. Basen i de öppna källorna är
de dokument som Acta Publica
systematiskt och fortlöpande begär ut från
fler än 600 olika myndigheter, inklusive
samtliga kommuner, regioner och
domstolar.
Dokumenten skannas och OCR-tolkas
innan de läggs in i arkivet, där kunden på
några få sekunder kan söka förekomster i
över 60 miljoner dokument.
Skattetillägg
Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och
slarv med skatt. Sedan
dubbelbestraffningen för skattebrott
upphörde 2013 är skattetillägg ofta den
enda påföljden för brott mot
skattelagstiftningen. För
bakgrundskontroller av företag och
individer kan besluten därför ge ett viktigt
bidrag till helhetsbilden.
Acta Publica har sedan decennier en
omfattande inhämtning av handlingar från
Skatteverket.
No Surrender
Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta
till våldsamma konflikter. Acta Publica har
granskat det kriminella mc-gänget No
Surrender MC:s etablering i Sverige.
Syftet med rapporten är att med hjälp av
öppna och slutna källor bidra med ökad
kunskap om No Surrender MC och sätta
händelseförloppet i en kontext.
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