Center mot
våldsbejakande
extremism

PM
Januari 2021

Våldsbejakande högerextrem
accelerationism
Huvudpunkter
•

•

•

Accelerationism kan beskrivas som en politisk strategi som bygger på
grundtanken att samhällsutvecklingen följer ett ideologiskt förutbestämt
schema mot undergång. Accelerationister menar att denna kollaps kan påskyndas för att ersätta det nuvarande samhällssystemet med wvad de ser som
ett idealsamhälle. Liknande strategier och idéer har tidigare anammats och
uttryckts av flera olika politiska och religiösa rörelser.
På senare år har accelerationismen fått brett genomslag inom extremhögerns
yttersta kant. På onlineplattformar sprids budskapet att ett oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan ”vita” och ”icke-vita” bör skyndas på genom ökad
polarisering och politiskt våld. Flera våldsdåd har utförts av ensamagerande
högerextremister som uttryckt accelerationistiska idéer eller varit anknutna till
högerextrema accelerationistiska nätverk.
Svenskar tycks i betydande grad röra sig på onlineplattformar där
accelerationistisk högerextrem propaganda och kommunikation delas. Dessutom har Sverige inlemmats i accelerationistiska narrativ och i terroristers
manifest. Rörelsens lösa och decentraliserade organisations- och aktivitetsform
öppnar dessutom för främmande makt att utnyttja våldsbejakande extremist
aktörer för sina intressen. Svenska myndigheter bör därför vara uppmärksamma
på den accelerationistiska högerextremismen.
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Inledning

Under de senaste åren har terrorhotet från ensamagerande eller mindre grupper
av våldsbejakande högerextremister uppmärksammats alltmer av forskare och
experter.1 Högerextremister har i närtid nyligen utfört terrorattentat i bland annat
Christchurch, El Paso, Poway, Halle och Baerum. Gärningspersonerna har gemensamt att de agerat ensamma samt att de varit aktiva på samma onlineplattformar. Där har de uttryckt idéer om att ett apokalyptiskt raskrig är oundvikligt och
behöver påskyndas (accelereras), genom terrorattacker och andra våldshandlingar.2
Flera av dessa terrorister har kommit att benämnas – eller beskriva sig själva – som
”accelerationister”. Denna kategori av högerextremister utgör ett växande extremistiskt hot.3
Högerextrema accelerationister grundar ofta sin världsbild på rasistiska och antisemitiska konspirationsteorier. Ett särskilt populärt narrativ är att det pågår ett
folkutbyte (”great replacement”) i väst. En hemlig global judisk elit tros försöka
utrota den ”vita rasen” genom massinvandring och mångkultur. Anhängare av
denna teori anser inte sällan att försöket till folkutbyte skapar ”naturliga” rasmotsättningar i väst, då människor av olika kulturell eller etnisk bakgrund av sin
natur inte anses kunna samexistera. Accelerationister menar att motsättningarna
bör underblåsas och påskyndas genom våldsdåd utförda av ensamagerande eller
små grupper av gärningspersoner, i syfte att utlösa ett oundvikligt raskrig efter
vilket idealsamhället, en vit etnostat, kan upprättas.4 De ovan nämnda attackerna
har också föranlett experter och myndigheter att mer noggrant uppmärksamma
våldsbejakande högerextremismers allt tätare globala och transnationella förbindelser. Det är tydligt att högerextrema accelerationister i hög grad kommunicerar
med varandra bortom nationsgränser. Kontakterna sker främst på (ofta öppna och
välbesökta) onlineplattformar där aktörer inspirerar varandra genom att sprida
propaganda och konspirationsteorier.5
Accelerationistiska idéer har blivit allt vanligare och allt mer populära på webbplatser med bred räckvidd.6 Utöver självradikaliserade, ensamagerande gärningspersoner har löst sammansatta, i hög grad onlinebaserade, accelerationistiska
högerextrema terrornätverk som Atomwaffen Division (AWD) och The Base,
uppmärksammats för ideologiskt motiverad brottslighet, och för sina försök att
radikalisera framför allt ungdomar online.7 Den 6 januari 2021 stormades Kapitolium i Washington D.C. av våldsbejakande aktörer som ville förhindra att president Donald Trumps valförlust bekräftades i kongressens två kamrar. Vid sidan
1
2
3
4
5
6
7

3

Se exempelvis UN-CTED (2020a), IEP (2020), Jones m.fl. (2020), Koehler (2016).
Fielitz (2020), Ebner (2019).
Gartenstein-Ross m.fl. (2020), The Soufan Center (2020a), ADL (2019b).
Se exempelvis The Soufan Center (2020a), Fielitz (2020), Davey och Ebner (2019), Ebner (2019), Macklin (2019b).
Fernquist m.fl. (2020), Kingdon (2020a), ADL (2019a), Davey och Ebner (2019), de Orellana och Michelsen (2019).
Ibid.
Ware (2020).
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av banér tillhörande Trump-anhängare, högerextrema grupperingar och konspirationsteoretiker, syntes symboler för accelerationistiska högerextrema aktörer.8 I
Sverige har accelerationister uppmärksammats i samband med ett mordbrandsattentat mot en minkfarm i Sölvesborg hösten 2019.9
Denna skrift syftar till att beskriva den högerextrema accelerationismen, samt dess
bakgrund och säkerhetshotande verksamhet – ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

8
9

4

Se exempelvis Hesson m.fl. (2021), Gartenstein-Ross m.fl. (2020), The Soufan Center (2020a), Ware (2020).
Hagberg (2020), Säkerhetspolisen (2020b).
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Teoretisk bakgrund

Begreppet ”högerextrem accelerationism” syftar i denna skrift till den form av
accelerationism som blivit populär inom högerextrema rörelser under senare år.
Nedan beskrivs begreppen accelerationism och högerextrem accelerationism, samt
deras teoretiska bakgrund och utveckling.

Accelerationism

Accelerationism är ett mångfacetterat och komplext begrepp, med olika definitioner. Begreppet har sitt ursprung i marxistisk teori och idén att kapitalismen och
dess uppfattat negativa effekter, såsom fattigdom och orättvisa, inte skall motarbetas, utan snarare bör bejakas och underblåsas för att väcka massornas missnöje och
för att påskynda den proletära revolutionen.10
Accelerationism som koncept är dock inte nödvändigtvis våldsbejakande. I en rapport från Institute for Dialogue definierar Jacob Davey och Julia Ebner accelerationism som ”idén om att antingen det rådande kapitalistiska systemet, eller vissa
teknosociala processer som historiskt kännetecknat detta system, bör utvidgas och
påskyndas för att skapa radikala sociala förändringar.”11 Denna definition av accelerationism förknippas främst med de marxistiskt inspirerade kritiska teoretikerna
Benjamin Noys och Nick Land, som tillämpar konceptet teoretiskt i filosofiska
resonemang.12 Denna form av accelerationism kan benämnas som ”vänsteraccelerationism” och särskiljer sig från den form som förespråkas av samtida våldsbejakande högerextrema aktörer, kanske främst genom att den tillämpas som teoretisk
modell snarare än genom våldsamma strategier och handlingar.13 Den idémässiga
grundstrukturen inom de olika versionerna av accelerationism är dock snarlik.
Figur 1. Accelerationismens grundläggande beståndsdelar
a) Identifiering av
felkonstruerat
samhällssystem eller
struktur

b) Påskyndande eller
underblåsande av
systemet/strukturen
ifråga

c) Revolution/kollaps

d) Idealsamhälle

Det som kännetecknar grunden för de flesta accelerationistiska teorier är; a) ett
identifierat samhällssystem som upplevs vara felkonstruerat, b) att denna felkonstruktion och dess funktioner bör bejakas, påskyndas och underblåsas. Detta tros;
c) leda till att systemet så småningom förgör sig självt, vilket slutligen d) skapar
utrymme för vad man definierar som förbättrade samhällsförhållanden. Snarare
10
11
12
13

5

ADL (2019b), Beckett (2017)
Davey och Ebner (2019, s. 13).
Davey och Ebner (2019), Beckett (2017), New Statesman (2016), Williams och Srnicek (2013).
Det finns emellertid historiska exempel på vad som skulle kunna kallas för våldsbejakande vänsteraccelerationism, se exempelvis
Shakespeare (2014).
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än att arbeta för att motverka identifierade samhällsproblem, förespråkar accelerationister således att felen bejakas och underblåses så att kollapsen påskyndas.14
Förutom att vissa våldsbejakande högerextrema aktörer själva kallar sig accelerationister, har även forskare och experter kommit att använda begreppet för att – liksom i denna skrift – beskriva högerextrema aktörer som använder sig av kaos- och
splittringsstrategier i syfte att uppnå sina ideologiska målsättningar.15 Högerextremister som definierar sig själva som accelerationister är ett relativt nytt fenomen
som kommit att uppmärksammas omkring slutet av 2010-talet.16

Högerextrem accelerationism

Högerextrem accelerationism kan beskrivas som en utvidgad och alternativ form
av begreppet. Högerextrema accelerationister tar fasta på den grundläggande
logiken i den marxistiska idén om att påskynda radikal social förändring genom
att bejaka upplevda problem och orättvisor. Istället för marxistisk ideologi är dock
dessa accelerationisters utgångspunkt rasideologiska föreställningar om ett framtida och oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan vita och icke-vita (exempelvis
judar, svarta, muslimer).17
Vidare kan högerextrem accelerationism, liksom tidigare nämnts, sägas vila på ett
flertal högerextrema konspirationsteorier om att den vita rasen står inför existentiella hot från bland annat invandring, såsom de rasistiska, antisemitiska och
islamofobiska narrativen om great replacement, ”white genocide” och ”Eurabien”.18
Den bärande föreställningen är att samhällets alla delar, eller ”systemet”, styrs av
en hemlig global judisk maktelit som utrotar den vita rasen genom att upprätta
mångkulturella samhällen.19 Enligt många högerextremister innebär det mångkulturella samhället att rasmotsättningar uppstår mellan folkgrupper som inte
borde samexistera, och att dessa spänningar oundvikligen kommer att leda till ett
raskrig. Högerextrema accelerationister förespråkar strategin att påskynda – eller
accelerera – denna utveckling med alla till buds stående medel. Slutmålet är att
efter raskriget upprätta en ny världsordning bestående av vita, ariska, etnostater.20
Aktörer som strävar efter att skynda på utvecklingen mot en ny världsordning eller
utopi, och som betraktar historiens slut och ankomsten av en utopi som nära förestående, benämns som ”millenariska”. Millenarism är dock inte unikt för högerextrema rörelser.21 Historiska och samtida exempel återfinns inom flera politiska och
religiösa rörelser. Ett samtida exempel på en millenariskt präglad terroristorgani14
15
16
17
18
19
20
21
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Wilson, J (2020a), ADL (2019b).
Wilson, J (2020a), ADL (2019b).
Davey och Ebner (2019).
Se exempelvis Wiggins (2020), Davey och Ebner (2019).
Se exempelvis Miller-Idriss (2020), Ebner (2019), Davey och Ebner (2019).
Davey och Ebner (2019).
Davey och Ebner (2019).
Sprinzak (2007).

CVE: Våldsbejakande högerextrem accelerationism

PM

Center mot
våldsbejakande
extremism

Januari 2021

sation är Islamiska staten (IS) som försöker påskynda apokalypsen, för att därefter
upprätta det tusenåriga riket.22
Milo Comerford och Jacob Davey har framhållit överlappning mellan högerextrema accelerationistiska narrativ om en vit etnostat och (salafi-)jihadistiska narrativ
om den kommande apokalypsen. Gemensamt för dessa narrativ är den betoning
som läggs vid anhängares aktiva roll i att påskynda kriser i syfte att förverkliga
ideologiska eller religiösa mål.23
Våldsanvändning betraktas av högerextrema accelerationister som ett politiskt
grundfundament eftersom det skapar social oro, rädsla och polarisering samt
inspirerar imitatörer. Accelerationister har även utfört våldsdåd med förhoppningen att provocera fram hämndattacker från föreställda motståndare, vilket i sin tur
kan uppmuntra andra likasinnade aktörer att utföra nya attacker. Detta brukar
benämnas som ”kumulativ extremism”24, och kan ytterligare spä på samhällspolariseringen.25 Strategin att organisera sig ensamt eller i mindre celler ses som
fördelaktig – utöver att det försvårar upptäckt – bland annat för att det framstår
som att högerextrema accelerationister är fler än vad de i själva verket är, vilket ytterligare kan spä på oron och rädslan i samhället.26 De våldshandlingar som förespråkas innefattar allt från terrorism och gerillakrigföring till mord och sabotage.
Icke-våldsamma handlingar kan innefatta olika former av polariserande strategier,
såsom spridning av desinformation och konspirationsteorier.27
Dagens högerextrema accelerationister förlitar sig i hög grad på internet för att
rekrytera anhängare samt för att sprida sin propaganda. På så sätt har fenomenet
en transnationell karaktär. Anhängarna begränsas inte av nationsgränser utan utbyter och utvecklar idéer tillsammans och bygger därigenom en gemensam transnationell högerextrem identitet.28 Strategin att utföra våldsdåd, försöka påskynda
en samhällskollaps eller den transnationella organiseringen är inte ny inom den
högerextrema rörelsen. De senaste årens informationsteknologiska utveckling har
dock skapat nya förutsättningar för aktörer att agera i det fördolda samt att knyta
gränsöverskridande kontakter.29 Nedan redogörs för den högerextrema accelerationismens rötter i den bredare rörelsens historia.

22
23
24
25
26
27
28
29
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Se CVE (2020a), Brahimi (2019).
Comerford och Davey (2020).
För utförlig beskrivning av konceptet kumulativ extremism, se Eatwell (2006, s. 213–214).
Se exempelvis Eatwell (2006, s. 213–214).
Davey och Ebner (2019).
The Soufan Center (2020b), Fielitz (2020).
Rekawek m.fl. (2020).
Mahmood och Jetters (2019).
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En ny strategi?

Genom högerextremismens historia har det funnits rörelser som kan benämnas
som ”auktoritära”, alltså hierarkiskt organiserade aktörer med målsättningen att
ta över staten och dess funktioner. Den historiska strömning som dagens högerextrema accelerationister ingår i kallas av Tim Wilson för ”anarkiska högerextremister”. Aktörer inom denna tradition kännetecknas av att de följer ledarlösa
organiseringsprinciper och av att de har som mål att störta staten snarare än att ta
över den.30 De tillvägagångsätt som förespråkas av samtida högerextrema accelerationister vilar därmed på en lång tradition av högerextrem terrorism som ständigt
utvecklats och modifierats.31 Rötterna till denna strategi, och dess underliggande
idéer, återfinns främst inom 1980-talets amerikanska vit makt-rörelse. Liknande
strategier har dock även förekommit inom europeiska högerextrema rörelser från
slutet av 1960-talet. Dessa sistnämnda aktörer förespråkade vad som brukar benämnas som ”spänningens strategi”.32
Spänningens strategi betecknar den italienska nyfascistiska terrorkampanj som
pågick från slutet av 1960-talet till början av 1980-talet. Dessa högerextremister
”[…] uppmuntrade till våld och oroligheter för att skapa ett tillstånd av anarki,
från vilket allmänhetens krav på återställande av lag och ordning kommer att
sprida sig och göra det möjligt för nyfascisterna att ta makten och regera Italien
som en totalitär stat”.33 Gärningsmännen genomförde flera terrorattacker under
så kallad ”falsk flagg”. De försökte få det att framstå som att vänsteraktörer låg
bakom våldet och hoppades på så vis misskreditera vänstern och samtidigt få den
italienska regeringen att verka maktlös inför det man uppfattade som det röda hotet. Enligt Jeffrey Bale var terroristerna anknutna till det transnationella nätverket
Black International. Genom sina kontakter utomlands kunde de, på ett sätt som
påminner om dagens högerextrema accelerationister, hämta ideologisk inspiration
samt tekniker från bland annat franska högerextrema ex-militärer.34 Tillvägagångssätt som påminner om Spänningens strategi har sedan åtminstone 1980-talet tillämpats av högerextrema terrorister i Belgien, Tyskland och Ryssland.35
Den kanske tydligaste inspirationskällan för dagens högerextrema accelerationister
kommer från den amerikanska vit makt-rörelsen under 1970- och 1980-talen. De
inflytelserika vit makt-ideologerna Joseph Tomassi (1951–1975), James Mason (f.
1952), William Pierce (1946–2003) och Louis Beam Jr. (f. 1946) kan sägas ha haft
särskilt stort inflytande på högerextrema accelerationisters ideologi.36
Tomassi grundade organisationen National Socialist Liberation Front (NSLF).
30
31
32
33
34
35
36
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Wilson, T (2020).
Fielitz (2020), Goodrick-Clark (2002), Kaplan (1997).
Se exempelvis Belew (2018), Goodrick-Clark (2002), Kaplan (1997), Jenkins (1990).
Hoffman (1982, s. 3).
Bale (1996).
Koehler (2017), Laryš och Mareš (2011), Jenkins (1990).
Gartenstein-Ross m.fl. (2020), SPLC (2020), The Soufan Center (2020a), Wilson, J (2020a), ADL (2019b).
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Genom sin aktivism bröt han mot den amerikanska vit makt-rörelsens konservativa framtoning, och inspirerades istället av den samtida militanta vänsterrörelsens
organiseringsform, metoder och tonalitet. Tomassi propagerade för gerillakrigföring i syfte att skapa ett tillstånd av anarki och kaos för att slutligen störta systemet, vilket han menade styrdes av en judisk maktelit.37
Mason, som influerats av Tomassis idéer, återupplivade NSLF under 1980-talet
och betraktade organisationen som föregångsorganisation i en ny militant vit
maktrörelse, som skulle engagera sig i väpnad kamp mot den så kallade ”sionistiska ockupationsregeringen”38 (ZOG).39 Mason publicerade nyhetsbrevet Siege
(1980–1986), vars samlade nummer senare gavs ut i en bok med samma titel
(1992). Siege har överlag haft stort inflytande i högerextrema sammanhang, inte
minst inom samtida högerextrem accelerationism. Boken uppges ha inspirerat
en mängd högerextremister att skrida till handling. I Siege predikar Mason för
ledarlös cellstrukturerad terrorism och vit revolution. Likt Tomassi uppmanar
han anhängare att gå under jord och inleda ett gerillakrig mot systemet.40 Under
1970-talet kom Mason att bygga upp en relation till den livstidsdömde sektledaren Charles Manson (1934–2017) som han såg som en ”extremistisk mentor” och
spirituell ledare.41 Manson hade lett den ökända sekten Mansonfamiljen som 1969
bland annat utförde en serie rasistiskt motiverade mord på berömda vita Hollywoodprofiler och försökte få det att framstå som att de var utförda av afroamerikaner, i syfte att utlösa ett raskrig.42
Pierce var ytterligare en ledande gestalt inom den amerikanska vit makt-rörelsen. Han kan sägas ha inspirerat – bland många andra – dagens högerextrema
accelerationister. Han författade den kanske mest inflytelserika vit makt-skriften
genom tiderna, nämligen romanen The Turner Diaries43 (1974). Boken har starka
rasistiska och millenariska drag. Den är fiktiv men kan läsas som en detaljerad
manual till gerillakrigföring och apokalyptiskt raskrig mot vad som uppfattas som
det globala judiska politiska etablissemanget, eller systemet.44 The Turner Diaries
har under decennier inspirerat högerextrema terrorister och grupperingar att ta
till våld. Till dessa hör den ökände så kallade ”Oklahoma-bombaren” Timothy
McVeigh (1968–2001), som mördade sammanlagt 168 människor i ett bombattentat 1995. Likaså inspirerade The Turner Diaries den ökända högerextrema
terrorgruppen ”The Order” (även kallad Brüders Schweigen), som under början av
1980-talet begick en rad mord, bankrån och annan brottslighet i syfte att utlösa en

37
38
39
40
41
42
43
44
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Goodrick-Clarke (2002).
Zionist Occupational Government, ZOG, är en (global) konspirationsteori enligt vilken en judisk elit i hemlighet styr ett land och att
regeringen bara är en marionettregim.
Goodrick-Clarke (2002).
Mason (1992).
CEP (2020b), Goodrick-Clarke (2002).
Romano (2019).
Romano (2019).
Se exempelvis fördjupade analyser i Berger (2016), Brodie (2008), Whitsel (1998).
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vit revolution i USA.45
The Order kan beskrivas som tidig ideologisk föregångsorganisation till dagens
accelerationistiska nätverk. Gruppens målsättning var att genom etablerandet av
motiverade, mindre celler attackera och störta ZOG, för att slutligen etablera en
vit etnostat i Nordamerika.46 Under en tvåårig kampanj 1983–1984 utförde The
Order bankrån och bedrägerier i syfte att finansiera en vit revolution.47 Mot mitten av 1980-talet hade majoriteten av medlemmarna antingen dödats eller gripits.
Den bredare amerikanska vit makt-rörelsen kom som en följd av The Orders
misslyckande att anta en mer hemlighetsfull och desperat strategi. Den frångick
hierarkiska organisatoriska ramverk och propagerade istället för motstånd genom
mindre individuella celler eller attacker utförda av ensamagerande individer. Återigen tillhandahöll Pierce fiktiv inspiration genom romanen The Hunter (1988), i
vilken han beskriver en högerextrem individs enmanskrig mot judar och svarta.
Pierce menade, i likhet med Tomassi och Mason samt dagens högerextrema accelerationister, att mindre, självdrivna och isolerade celler skulle utföra icke-spårbara
våldshandlingar i syfte att väcka allmänhetens ”rasmedvetenhet”. Därmed skulle
dessa aktörer effektivt kunna polarisera och destabilisera det mångkulturella samhället.48
Beam, som var inblandad i The Order, kom att formulera ett strategiskt ramverk
för den form av individuell terrorism som brukar benämnas ”ledarlöst motstånd”.
Denna blev populär inom den amerikanska vit makt-rörelsen under slutet av
1980-talet.49 Beam formulerade sina idéer i essän Leaderless Resistance från 1983
(publicerad 1992), i vilken han propagerade för de strategiska och taktiska fördelarna med att agera i små celler (som kan bestå av ensamagerande individer).
Cellerna skulle enligt Beam vara helt autonoma och inte ha några hierarkiska
relationer sinsemellan. Kommunikationen skulle hållas begränsad för att undgå
upptäckt. Deras gemensamma ideologi och minimala samordning kring vilka mål
som skulle attackeras, skulle enligt Beam göra dessa celler maximalt effektiva i
kampen mot ZOG.50 Under 1990-talet kom det ledarlösa motståndets princip att
antas av flera olika högerextrema grupperingar och celler i USA och Europa och
har fortsatt att vara ett ledande koncept inom högerextrem terrorism.51
Sammanfattningsvis kan den samtida högerextrema accelerationismens rötter
tydligt härledas till amerikansk vit makt-rörelse under sent 1900-tal. Det finns direkta likheter när det kommer till valet av ledarlösa organiseringsformer, såväl som
tendensen att tillämpa tillvägagångssätt som karakteriseras av våldshandlingar i
syfte att skapa polarisering och oro. Dessutom finns historiska exempel på höger45
46
47
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extrema aktörer som bygger transnationella nätverk.52 Även dagens högerextrema
accelerationisters millenariska grundidé om att upprätta Utopia genom att förorsaka en samhällskollaps återfinns i den tidigare högerextrema rörelsen, samt hos
andra historiska och samtida politiska eller religiösa aktörer. Accelerationister kan
således sägas ha vidareutvecklat en befintlig tradition av högerextrem terrorism.
De har modifierat och inkorporerat olika ideologiska och teoretiska inslag och
framställt sig som nya, moderna initiativ.
Den informationsteknologiska utvecklingen med sociala medier och andra kommunikationsplattformar har spelat en avgörande roll i högerextrema accelerationisters ”återupplivande” av det ledarlösa motståndet och spänningens strategi.
Brottsbekämpande myndigheters förutsättningar för övervakning av hotaktörers
kommunikation och aktivitet har förbättrats, men krypterade kommunikationsplattformar har även erbjudit nya förutsättningar för våldsbejakande högerextremister att kommunicera och organisera sig i mindre celler – men framför allt
inspirera likasinnade till att ensamma begå våldsdåd och terrordåd.53 Våldsbejakande högerextremister har genom sociala medier också fått ökad möjlighet att nå
ut brett med budskap och propaganda, och rörelsen kan därigenom mer effektivt
konstruera gemensamma identiteter och narrativ. Detta skapar en känsla av en
global gemenskap på en nivå som tidigare saknats inom rörelsen, vilket cementerat den våldsbejakande högerextremismens gränsöverskridande, transnationella
karaktär.54
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Hotbilden från högerextrema accelerationister

Högerextrema accelerationister utgör, genom sina påtagligt våldsamma metoder och den transnationella aktiviteten, internationellt sett ett av de allvarligaste
högerextrema terrorhoten. Högerextrema accelerationister firade och uppmuntrade
på digitala plattformar stormningen av den amerikanska kongressen den 6 januari
2021. Anhängare av den ideologiskt spretiga, men delvis högerextremt accelerationistiska Boogaloo-rörelsen (Boogaloo Boys), syntes också till under händelsen.55
Säkerhetspolisen har identifierat hotet från ensamagerande högerextrema accelerationister som ett av de mest akuta terrorhoten mot Sverige.56 Det finns betydande
risk att spridandet av desinformation, propaganda och rekrytering online kan
komma att radikalisera individer till att begå ideologiskt motiverad brottslighet
och våldsdåd i Sverige. Hotet kommer både från löst sammansatta nätverk och
ensamagerande individer. Nedan beskrivs tre potentiella hot relaterade till högerextrema accelerationister; transnationella nätverk, ensamagerande gärningspersoner och främmande makts potentiella påverkan på rörelsen.

Transnationella accelerationistiska nätverk

USA-baserade Atomwaffen Division (AWD) och The Base är två likartade transnationella, våldsbejakande högerextremistiska och accelerationistiska nätverk som
på senare tid har uppmärksammats som internationella säkerhetshot. De kännetecknas av att de huvudsakligen är organiserade online samt uppmuntrar till,
bejakar och begår grova våldshandlingar.
AWD antas ha grundats av en amerikansk före detta nationalgardist i Florida
2015. Nätverket följer en vit makt- och Siege-inspirerad ideologi. Deras huvudsakliga verksamhet kan sägas vara att sprida propaganda för att radikalisera
individer (främst ungdomar) att ensamma begå våldsdåd i syfte att påskynda
samhällskollapsen och raskriget.57 AWD har samtidigt kunnat kopplas till flera
mord och mordförsök och är ansvariga för en handfull misslyckade bombattentat.
Anhängarna har även upprättat en ”dödslista” över journalister och författare samt
mordhotat politiker.58
AWD är organiserad i en serie celler som arbetar för att skynda på en samhällskollaps. Nätverket är främst aktivt i USA men uppges ha lokala förgreningar i
Schweiz, Kanada (Northern Order), Tyskland (AWD Deutschland), Storbritannien (Sonnenkrieg Division) och Baltikum (Feuerkrieg Division).59 Sonnenkrieg
Division är terrorklassad av brittiska Home Office.60 Den tyska förgreningen har
55
56
57
58
59
60

12

Hesson m.fl. (2021), Makuch och Lamoureux (2021), Wiggins (2020).
NCT (2020), Säkerhetspolisen (2020a).
Ware (2020).
The Soufan Center (2020a), Bellingcat (2019a), Der Spiegel (2019a; 2019b).
Jackson (2020), Mekhennet och Weiner (2020), The Soufan Center (2020a), Thompson (2018).
Home Office (2020).

CVE: Våldsbejakande högerextrem accelerationism

PM

Center mot
våldsbejakande
extremism

Januari 2021

uppmärksammats för att ha hotat minoriteter och politiker.61 Medlemmarna kommunicerar främst på krypterade onlineplattformar men har även anordnat fysiska
så kallade ”hatläger” för stridsträning.62 Experter har rekommenderat den amerikanska regeringen att terrorklassa AWD och menar att aktören bör betraktas som
ett internationellt terrorhot.63 Efter att flera medlemmar greps i USA i början av
2020 uppgav AWD sin upplösning i mars 2020, men ska dock sedan juli samma
år ha omorganiserats under namnet National Socialist Order.64
The Base är ett annat USA-baserat, transnationellt högerextremt och accelerationistiskt nätverk som tros ha grundats i Sankt Petersburg 2018 av amerikanen
Rinaldo Nazzaro (även kallad Roman Wolf eller Norman Spear), vars bakgrund
antas vara inom den amerikanska underrättelsesfären.65 Idag hävdas denne ha
kopplingar till ryska säkerhets- och underrättelseaktörer.66
Organisationsformen liknar AWD:s och medlemmarnas identitet hemlighålls
noga, även internt inom nätverket.67 The Base har, likt AWD, i hög grad ägnat
sig åt att sprida propaganda samt kommunicera med individer online i syfte att
förmå dessa att ensamma begå högerextremt accelerationistiskt motiverade terrordåd.68 Nätverket har även bedrivit stridsträning, vandaliserat synagogor samt
förberett terrordåd och mord. Amerikanska myndigheter betraktar aktören som
ett inhemskt terrorhot och gjorde under hösten 2020 betydande tillslag mot celler
i USA.69
Namnet The Base anspelar på den islamistiska terroristorganisationen al-Qaida
(Basen). Både AWD och The Base har uttryckt beundran för AQ och IS, vilket
grundar sig i deras övertygelse att polarisering och våldsdåd alltid tjänar det politiska syftet att störta den liberala demokratin. Att sprida oro prioriteras framför
ideologisk renlärighet.70
AWD och The Base bedriver, liksom tidigare nämnts, omfattande propaganda- och rekryteringsverksamhet via flera onlineplattformar, såsom röstkommunikationskanaler, spelplattformar och diskussionsforum. Särskilt fokus riktas på
att rekrytera och radikalisera yngre individer.71 Nätverken betonar idén om hur
raskriget kan upprätta den vita etnostaten och den accelerationistiska strategin användas för att uppnå detta tillstånd. AWD och The Base uppmanar sympatisörer
att läsa Siege (samt bilda sig genom annan högerextrem litteratur), organisera sig
61
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i celler och att begå mord på meningsmotståndare, politiker, myndighetspersonal,
judar, svarta och andra minoriteter. Därtill uppmuntras sabotage av avgörande
infrastruktur.72
I december 2020 åtalades två unga män i Stockholm för att ha utfört en mordbrand mot en minkfarm i Sölvesborg. De misstänks även ha planerat ett bombattentat mot en gynekologisk klinik som utför aborter, samt att mörda en domare
som enligt dem utdömt ett för lindrigt straff mot en gärningsperson med utländsk
bakgrund. Enligt åklagaren och Säkerhetspolisen har de misstänkta gärningsmännen kopplingar till ”The Green Brigade”, ett sedermera upplöst transnationellt
ekofascistiskt nätverk med nära kopplingar till The Base.73 Fallet utgör ett exempel
på två individer som radikaliserats efter att ha kommunicerat med, samt tagit del
av propaganda från transnationella högerextrema accelerationistiska nätverk. Exemplet påvisar hur transnationella, högerextrema accelerationistiska nätverk utgör
ett reellt hot även mot svensk säkerhet. Sverige har identifierats som en region
med särskilt hög aktivitet på högerextrema onlineplattformar där accelerationistisk
propaganda och aktivitet är omfattande.74 Det är därför att betrakta som troligt
att aktörer såsom AWD och The Base har ytterligare sympatisörer i Sverige.
Kacper Rekawek m.fl. samt Jacob Ware menar dock att aktörer som AWD och
The Base har begränsad operativ förmåga i Europa. Det direkta terrorhotet från
dessa bör därför varken underskattas eller överdrivas. Den mest akuta hotbilden
består dock enligt experterna ovan i dessa aktörers ansträngningar att radikalisera
ensamma eller små grupper av individer, vilket dådet i Sölvesborg tydligt exemplifierar.75

Ensamagerande gärningspersoner: Sverige i narrativet

Under 2019 genomfördes runtom i världen flera terrordåd inspirerade av högerextrema accelerationistiska idéer. Det dödligaste ägde rum i staden Christchurch
på Nya Zeeland i mars, där den australiensiske högerextremisten Brenton Tarrant
attackerade två moskéer, mördade sammanlagt 51 människor samt skadade omkring 40 personer. Attacken utgör den dödligaste skjutningen på Nya Zeeland i
fredstid.76
På ett onlineforum hade Tarrant före attacken publicerat ett manifest där han gav
uttryck för millenariska, högerextrema accelerationistiska idéer. I manifestet presenterade han tanken att människor av europeisk börd hotas av utrotning, genom
ett pågående ”folkutbyte” via utomeuropeisk invandring från framför allt Mellanöstern och Afrika till Europa, och före detta europeiska kolonier. Lösningen för
72
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att stoppa denna utveckling skulle vara att försöka accelerera de liberala demokratiernas kollaps, genom att spä på samhällelig polarisering. Tarrants förhoppning
var att genom attentatet bidra till så kallad kumulativ extremism; hans mål var att
muslimer skulle söka hämnd genom att rikta våld mot majoritetsbefolkningen på
Nya Zeeland, vilket i sin tur skulle inspirera andra högerextremister till handling.
Hans eget attentat skulle alltså vara ett i ledet av många attacker, som slutligen
skulle utlösa det raskrig som han såg som oundvikligt.77
Tarrants manifest är emotionellt formulerat, på ett sätt som tydligt syftar till att
väcka känslor hos mottagaren. Fokus ligger på hur de han definierar som vita
människors liv och kultur står inför ett existentiellt hot från invandring. Han uttrycker sorg och frustration över den påstådda situationen. Samhällsvetenskapliga
forskare har uppmärksammat att sådana narrativ som talar till mottagarens känslor kring hembygd, tillhörighet och identitet har betydande politisk slagkraft.78
Det är därför inte överraskande att manifestet och terrordådet inspirerat och refererats till andra högerextrema terrordåd, såsom i samband med attentat i El Paso
(USA), Baerum (Norge) och Halle (Tyskland).79
I domen mot den norske terroristen Philip Manshaus, som senare under 2019
utförde ett misslyckat terrordåd mot en moské i norska Baerum, fastslås att han
påverkats emotionellt av Tarrants manifest. Där framkommer att han har upplevt
sig stressad över att det är knappt om tid för att agera mot det uppfattade folkutbytet, och att Manshaus ansett att raskriget behöver sättas igång innan det är för
sent. Han skrev i ett inlägg på det öppna onlineforumet 8chan att han skred till
handling för att accelerera ett raskrig.80 Detta exemplifierar vilken stark känslomässig påverkan Tarrants text och handlingar kan ha på individer som står honom
ideologiskt nära. Manifestet har dessutom översatts till flera språk.81
Det är viktigt att ta fasta på att Tarrant införlivar Sverige och Norge i sin politiska berättelse. Tarrant hyllar terroristen Anders Behring Breivik och påstår sig ha
haft kontakt med denne, samt att mordet på ett barn i samband med terrordådet
på Drottninggatan i Stockholm 2017 är den händelse som mest bidragit till hans
radikalisering. Han berömmer dessutom Anton Lundin Pettersson, som 2015
utförde ett högerextremt motiverat terrordåd på en skola i Trollhättan.82
Det faktum att Sverige är med i Tarrants narrativ och att texten på kort tid inspirerat flera terrordåd världen över, varav ett i Sveriges grannland Norge, bör tas på
allvar av svenska myndigheter. Tarrants idéer formuleras emotionellt, med Sverige
tydligt införlivat i narrativet. Detta kan möjligen komma att öka sannolikheten för att Tarrants idéer och andra liknande budskap vinner gehör hos svenska
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mottagare med högerextrema sympatier. Därmed kan det inte uteslutas att fler
svenskar, utöver de två männen bakom minkfarmsbranden, inspireras av accelerationistisk högerextremism och tidigare terrordåd och därför utför våldsdåd som
ensamagerande gärningspersoner, eller väljer att bilda terrorceller i The Bases eller
AWD:s namn.
Sammanfattningsvis har högerextrem accelerationism potential att inspirera såväl
celler som ensamagerande gärningspersoner att ta till våld i Sverige. Rörelsens lösa
sammansättning medför dessutom en risk för att främmande makt kan infiltrera
den, för att utnyttja rörelsens våldsbenägenhet i syfte att uppnå sina mål. Detta
diskuteras nedan.

Potentiell påverkan från statsaktörer

Enligt Säkerhetspolisen använder sig Ryssland ibland av ombud för informationspåverkan i syfte att främja sina intressen.83 Detta kan exemplifieras med The
Base-grundaren Nazzaros potentiella kopplingar till ryska säkerhets- och underrättelseaktörer.84
Nätverkets anonymt präglade interna struktur kan ha medfört att ytterst få medlemmar känt till Nazzaros identitet och kopplingar till ryska intressen.85 Om
centralgestalter i The Base potentiellt påverkas av ryska säkerhetsaktörer, utan att
aktivister nödvändigtvis känner till detta, kan statsaktörer rimligen även utöva
liknande påverkan på andra likartade, löst sammansatta accelerationistiska nätverk. NMR:s relation till högerextrema Ryska imperiska rörelsen exemplifierar
ytterligare hur främmande makt kan påverka en hierarkisk extremistorganisation
genom ombudsstrukturer.86
Utifrån premissen att all destabiliserande och polariserande verksamhet mot den
rådande samhällsordningen betraktas som legitim, kan accelerationisters bejakande av icke-högerextrema våldsbejakande aktörer också tyda på att aktörer som
The Base skulle kunna acceptera, eller till och med bejaka, att gå statsaktörers
ärenden.87 Det är utifrån denna premiss inte otänkbart att högerextrema accelerationister medvetet kan komma att samarbeta med främmande makt, vilket ytterligare komplicerar detta säkerhetshot.
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Slutdiskussion

Den informations- och kommunikationsteknologiska utvecklingen har, liksom tidigare nämnts, skapat helt nya förutsättningar för global samverkan och idéutbyte
inom våldsbejakande extremistiska rörelser, exempelvis genom att främja radikalisering och rekrytering.88 Såväl öppna som slutna (ibland krypterade) plattformar
och forum möjliggör utvecklandet av världsomspännande och växande nätverk
som inkluderar en mångfald av högerextrema aktörer.89 Accelerationister riskerar
genom sitt breda genomslag inte bara att radikalisera och inspirera individer och
grupperingar till att skrida till handling. Det kan heller inte uteslutas att de kan
komma att understödja påverkan från främmande makt i syfte att destabilisera
demokratin. Högerextrem accelerationism utgör alltså ett komplext, globalt terrorhot, men är samtidigt endast en del av en bredare, och alltmer mångfacetterad
hotbild från högerextrema aktörer generellt.
CVE har tidigare uppmärksammat hur även regelrätta organisationer som NMR
knyter allt tätare transnationella kontakter. Rekawek m.fl. visar att den bredare
högerextrema rörelsen, från den så kallade alternativhögern, till onlineorganiserade accelerationister och mer ”traditionella” vit makt-organisationer, anser sig ingå i
en och samma rörelse som arbetar mot samma övergripande mål.90
Myndigheter och andra aktörer som vill motverka våldsbejakande extremism
behöver utöka sin kunskap om detta mångfacetterade högerextrema hot. Tonvikten inom det våldsförebyggande arbetet har tenderat att fokusera på islamistiska
aktörer, även om våldsbejakande högerextremism har uppmärksammats alltmer på
senare år.91 Mot bakgrund av informationen som presenteras i denna text framgår
det tydligt att det är viktigt att även det komplexa hotet från transnationell högerextremism hanteras med samma långsiktiga engagemang som den våldsbejakande
islamismen. Demokratiska samhällen behöver bygga en bred motståndskraft mot
detta hot. Aktörer som likt högerextrema accelerationister främst agerar ensamma
eller i små celler är svåra att alltid upptäcka, och kan därför inte endast motverkas
av brottsbekämpande myndigheter. Demokratiska värderingar behöver cementeras
brett i samhället för att individers radikalisering bättre ska kunna förebyggas.
Globala kriser och utmaningar som coronapandemin kan skaka om förtroendet
för demokratin och få narrativ om en nära förestående och önskvärd, förnyande,
samhällskollaps att framstå som mer attraktiva. Nya möjligheter och världsbilder
skapas för våldsbejakande extremistiska aktörer, över hela det ideologiska spektrumet, i takt med ökade spänningar mellan stater, inomstatlig politisk polarisering
och en känsla av social, politisk och ekonomisk kris.92 Våldsbejakande extremistis88
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ka aktörer ser möjligheter att kapitalisera på detta läge.93
Accelerationister och andra högerextrema aktörer har aktivt försökt göra detta genom att sprida konspirationsteorier och desinformation om händelser som
coronapandemin och det amerikanska valet 2020, vilket bland annat föranledde
angreppet mot den amerikanska kongressen i januari 2021.94 Den ökade aktiviteten på internet ger våldsbejakande extremister utökade möjligheter att ta kontakt
med ungdomar som tillbringar mer tid på spel- och kommunikationsplattformar,
i syfte att sprida idéer och radikalisera andra.95 De försöker rekrytera och inspirera
individer till att agera för att främja deras syften och maximera kaos och splittring
i syfte att skynda på ”återskapandet” av en vit etnostat.96
En av de primära utmaningarna för att motverka och förebygga våldsbejakande
extremism och terrorism är därmed internets växande betydelse för radikalisering,
rekrytering och extremistisk verksamhet. Forskning visar att internet har bäring
på radikaliseringsprocesser, även om det ännu inte är klarlagt hur det spelar en avgörande roll.97 Att avlägsna desinformation, konspirationsteorier, hatiskt innehåll
och våldsbejakande extremistpropaganda från stora, sociala medieplattformar har
under senare år kommit att bli en betydande fråga i arbetet mot våldsbejakande
extremism, liksom i den västerländska politiska debatten.98
Det har gjorts flera försök att utestänga våldsbejakande högerextremister från
olika onlineplattformar, vilket till viss del har minskat deras närvaro där. Samtidigt har detta lett till att en del av dessa användare istället har sökt sig till mindre
öppna plattformar, såsom Telegram, Gab och Discord. Där är det svårt att avlägsna material – delvis på grund av tekniska skäl (exempelvis på grund av kryptering)
men även mot bakgrund av ideologiska principer (kring exempelvis yttrandefrihet). Större sociala medieplattformar, såsom Twitter, Facebook och YouTube, har
länge arbetat för att plocka ned extremistiskt innehåll.99
Att begränsa våldsbejakande extremisters räckvidd utgör en komplex och viktig
utmaning för brottsbekämpande myndigheter och medieföretag, och kräver att
dessa aktörer samarbetar. För att minska tillväxten av våldsbejakande extremism
krävs inte bara repressiva åtgärder från säkerhetstjänster och polismyndigheter i
form av exempelvis hemliga tvångsmedel eller frihetsberövande insatser. Dessa
måste kompletteras med mjukare åtgärder, både online och offline.
CVE tillhandahåller stöd till såväl yrkesverksamma på kommunal nivå som uppmärksammar extremistiska tendenser lokalt, samt till anhöriga som identifierar
radikalisering hos en närstående. I Sverige finns även flera avhopparprogram för
93
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individer som befinner sig i våldsbejakande extremistmiljöer. Tillsammans utgör
dessa insatser ett led i ”mjukare” sociala åtgärder i försök att motverka inträde och
underlätta utträde ur våldsbejakande extremistiska miljöer. Enligt Rekawek m.fl.
bör denna typ av åtgärder alltid tillämpas parallellt med ”hårdare” repressiva sådana.100 Repression kan förhindra att redan radikaliserade individer begår ideologisk
motiverad brottslighet, dock är det närmast omöjligt för brottsbekämpande myndigheter att identifiera alla som radikaliseras in i den mylla av löst sammansatta
accelerationistiska högerextrema nätverk som idag utgör en betydande del av den
högerextrema rörelsen. Således behöver samhället skaffa sig långsiktig motståndskraft genom förebyggande, mjuka åtgärder.101
Enbart repressiva åtgärder från staten riskerar att bekräfta de narrativ som accelerationisterna använder, vilket tas till intäkt för att deras kaos- och splittringsstrategi har bäring. Den amerikanske extremismexperten Daniel Byman menar att de
oroligheter som präglat 2020 i samband med coronapandemin och politiska protester kan ha förstärkt känslan av ett samhälle i kris och inspirerat accelerationister
som ser möjligheter att utnyttja detta. Byman framhåller därför att civilsamhället
och icke-brottsbekämpande myndigheter har en viktig roll i att skapa samhällelig
motståndskraft mot idéerna om samhällskollaps och överdrivna motsättningar.102
Denna bild bekräftas av de många aktörer inom kommunala, regionala, statliga
och civilsamhällesverksamheter som CVE möter i sitt dagliga arbete. Att även
motverka och förebygga våldsbejakande extremism online utgör en bit av en större
integrerad förebyggande verksamhet, och bör inte betraktas som en separat åtgärd.
Det är viktigt att inte betrakta radikaliseringsmiljöerna online respektive offline
som sinsemellan åtskilda. Onlineradikalisering sker inte i ett vakuum, utan påverkas även av motiv, behov och drivkrafter från offlinevärlden.103
I Sverige finns unika möjligheter att på bred samhällsnivå förebygga våldsbejakande extremism, genom den existerande strukturen av lokala samordnare mot
våldsbejakande extremism. Om lokala lägesbilder tas fram och kompetens kring
den mångfacetterade högerextrema bilden ökar inom exempelvis skola, socialtjänst
och polis, finns stor potential att upptäcka individer i riskzonen och förebygga att
de attraheras av accelerationistiska eller andra typer av högerextrema narrativ.

100 Rekawek

m.fl. (2020).
m.fl. (2020).
102 Byman (2020).
103 Se Scrivens (2019, s. 13–14), Gill m.fl. (2017).
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