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Sammanfattning 
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka faktorer det är som styr ett avhopp 

från en nazistisk organisation. För att få en helhetsförståelse har dessa faktorer undersökts på 

individ-, grupp- och samhällsnivå. Empirin består, förutom litteraturstudier, av 

halvstrukturerade intervjuer med en intervjuguide som vägledande verktyg. Att studera 

avhoppet som fenomen är både känsligt och komplext varför det krävts flera teoretiska 

perspektiv, vilka dessutom diskuterats på olika nivåer. Resultatet har visat att det är de trasiga, 

svikna och vilsna ungdomarna som söker sig till nazistiska grupperingar, och att det är 

trygghet och bekräftelse de söker i dessa grupper. Undersökningen har även visat på gruppens 

betydelse, som en viktig faktor, för de ungdomar som tvekar att våga ta steget att lämna 

gruppen. Behovet av en trygghetskänsla har varit ett av studiens centrala resultat. Det här 

behovet har styrt både intåget i den nazistiska sfären, men även processerna kring avhoppet. 

Vidare har det framkommit att samhällets insatser för dessa ungdomar är mycket bristfälliga, 

och att det behövs betydligt mera resurser. 

 

Nyckelord: Trygghetsbehov, utanförskap, hat, identitet, grupp, samverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Abstract 
The purpose with this paper has been to explore which factors decide when someone leave a 

nazi organization. To get an understanding of the whole picture the factors have been 

examined based on three different levels: individual, group and community. The empirical 

study contain, with the exception of studying the literature, of half structured interviews with 

an interview guide as guiding tool. To study defections from nazi organizations is both 

sensitive and complex and demands several theoretical perspectives, which in turn are 

discussed on its own level. The result shows that it is the youths who are the mentally broken, 

who have been let down and the ones who are socially lost who look for nazi organizations, 

and that it is the feeling of security and confirmation that they are looking for in the 

organizations.  The study also show the value of the group, as an important factor, for the 

youths who hesitate to dare to leave the group. The need for security has been one of the 

central results of the study. This need of security has decided both the decision to join a nazi 

group as well as the process when deciding to leave. The study shows that there is a lack of 

activity from the community to help these youths, and that much more resources are needed to 

solve the problem. 
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Förord 
 

Utan Leif Manfred och Kent Lindahl är vi övertygade om att den här uppsatsen aldrig blivit 

skriven. Leif anses av många vara en av Sveriges främsta experter när det handlar om 

nazistiska grupperingar, och har varit en ovärderlig källa för oss. Kent (själv f.d. nazist) var 

med och startade Föreningen Exit för avhoppare, vilket gjort honom till en oerhört viktig 

kontakt i vårt arbete. Både Leif och Kent har hjälpt oss att hitta respondenter till vår 

undersökning, men har även själva bidragit med mycket värdefull information. Vårt varma 

tack till Er båda. Vi vill också tacka vår handledare Larsgunnar Gunnarsson för hans genuina 

engagemang och ständiga närvaro som lett oss genom hela arbetet. Sist men inte minst – ett 

stort tack till våra familjer som stått ut med oss under den här terminen. 

 

 

Helén Johansson & Ylva Holmberg 
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1. INLEDNING 
 
Att studera området kring avhoppade personer från nazistiska organisationer, var ett lockande 

erbjudande som vi fick av Leif Manfred, som av många anses vara en av landets främsta 

experter på nazistiska grupper och organisationer. Han reser runt och föreläser om rasism, 

nazism, främlingsfientlighet och människosyn, men har även under ett antal år arrangerat 

resor för ungdomar till koncentrationslägren i Polen. Att Leif dessutom är nära vän till en av 

oss gjorde att vi såg möjligheter att komma nära inpå ett fenomen som för övrigt verkade vara 

ganska omöjligt. Just de avhoppade personerna. Förutom det såg vi att det inte fanns så 

mycket forskat kring avhoppare, vilket gjorde oss mycket nyfikna och motiverade att 

genomföra en studie av fenomenet. 

 

Nazismen har florerat i media periodvis, och oftast väckt ilska hos många läsare. Samtidigt 

tror vi det ligger mycket myter och mystik kring organisationerna. Detta tror vi många gånger 

är av ren okunskap. Vi har dock via media fått bevittna flera våldsbrott där det konstaterats att 

nazister varit inblandade. Vi upplever att det finns ett växande intresse kring ämnet, framför 

allt vad gäller samverkan mellan olika myndigheter. Greger Wahlgren vid brottsförebyggande 

centrum i Karlstad, har gjort vissa uttalanden kring nazistiska våldsbrott i tidningen Expo 

(Englund, 2003). Wahlgren menar att det behövs ett helhetsgrepp över nazisternas 

våldsaktiviteter och att det är polisen som har varit den viktigaste bekämparen av 

nazistgängens aktiviteter i Karlstad. Wahlgren påpekar även hur viktigt det är att polisen 

måste arbeta tillsammans med andra aktörer, som t.ex. de sociala myndigheterna och 

arbetsförmedlingen, med den förebyggande verksamheten (Englund, 2003). 

 

Vi hade mycket begränsade förkunskaper kring avhopparna, samt hur processerna kring just 

ett avhopp kan se ut. Detta anser vi vara positivt då det annars kan styra oss när vi analyserar 

studiens resultat. Huvudsyftet med undersökningen är dock att ta reda på vad som får 

individen att ta steget att bryta upp och hoppa av en nazistisk organisation. För att få en 

bredare kunskap och en vidare syn på avhoppet har vi i den här studien valt att göra 

litteraturstudier samt intervjuer med just avhopparen. Vi kommer även att genomföra vissa 

samtal med personer som på olika sätt kommer i kontakt med dessa personer, som socialtjänst 

och polis. 

 

Exit är en verksamhet i Fryshusets regi som finns på några få platser i Sverige, och som 

arbetar med att hjälpa individer som vill lämna nazistiska och andra destruktiva rörelser. De 
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flesta anställda inom Exit är själva avhoppade nazister. I undersökningen finns även avsikten 

att undersöka hur olika myndigheter är utrustade för att hjälpa/stötta personer med viljan att 

lämna en extremistisk organisation. Här är vi intresserade av att titta på om det finns någon 

samverkan mellan olika myndigheter och hur de i så fall stöttar och arbetar med personer som 

vill, eller redan har hoppat av. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är det vidare intressant att 

undersöka vilka resurser och arbetssätt som finns, men även vad som saknas. 

 

1.1 Bakgrund     

Den nazistiska ideologins historia går långt tillbaka i tiden och har rasbiologi, elittänkande 

m.m. som huvudprinciper. Det handlar om åsikter att vissa folkgrupper är mer överlägsna än 

andra, vilket gör att dessa personer tror sig ha rätt att utplåna de mindre värda. Men framför 

allt handlar det för dessa människor om rätten till ett överläge (Shirer, 1989).  

 

För att göra en koppling till Sverige gör vi ett kort avstamp i landets rasbiologiska historia. Så 

sent som 1921 startade man världens första rasbiologiska institut i Sverige, med syfte att 

förbättra människan genom att ägna sig åt biologisk förädling (Lundh & Ohlsson, 1999). De 

här tankarna var vanliga i den svenska samhällsdebatten under första delen av 1900-talet. Som 

exempel kan nämnas det svenska folkhemsprojektet under 30- och 40-talen som först och 

främst var tänkt för svenskar (Lundh & Ohlsson, 1999). Nu handlar inte det här avstampet 

direkt om nazismen, utan om rasbiologi, men just detta är en av nazismens huvudprinciper. 

Ett resultat av svensk rasbiologi blev att omkring 60.000 svenskar steriliserades mellan 1941 

och 1975. Detta i ett försök att förhindra att de mindre värda förökade sig, och därigenom 

försäkra sig om att bevara en rasren folkgrupp (Lundh & Ohlsson, 1999). Andra världskriget 

och Hitlers strategi att ta hand om det här problemet var istället att genomföra den slutliga 

lösningen – förintelsen (Sastamoinen, 1962). 

 

Vad var det då som hände under 80- och 90-talen i Sverige som gjorde att nazismen åter fick 

så stort uppsving? Globaliseringen började bli ett välkänt begrepp under dessa årtionden och 

innebar bl.a. rörlighet i världen för kapital, varor, tjänster och personer. Den här rörligheten 

innebar att tidigare gränser försvann, men också att händelser i andra delar av världen även 

påverkade oss i Sverige. Alla de här snabba förändringarna som följde av globaliseringen 

skapade stress och känslor av ångest och vanmakt, men även en form av kontrollförlust 

(Busch, 1998). 
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Förutom globaliseringen upplevde Sverige under den här perioden flera stora flyktingvågor 

som skapade stora politiska debatter inom invandrar- och flyktingpolitik. Busch (1998) menar 

också att de flyktingar och invandrare vi ständigt stöter på i samhället hela tiden påminner oss 

om större problem än att bara ha dem som grannar och arbetskamrater. Han menar att det 

handlar om vår välfärdsstat som sakta men säkert börjar krackelera, stor arbetslöshet och en 

nyfattigdom vi har svårt att acceptera (Busch, 1998). Alla dessa stora förändringar under 

relativt kort tid skapar osäkerhet och förvirring hos många. Det är då lätt, menar Busch, att 

känna sig hotad av de invandrare som kommer hit och vill vara med och ta del av den svenska 

välfärdskakan som bara blir mindre och mindre (Busch, 1998). 

 

Hur är det då med den nazistiska utbredningen i Sverige idag? Vi går tillbaka till början av 

90-talet då nazistgrupper fick fäste i Karlskrona. I en artikel i tidningen Arbetaren (Nr 

41/2000) berättar kriminalkommissarie Göran Jarnell att det antagligen berodde på de två 

starka ledarna Anders Högström och Anders Ärleskog. De här två killarna lärde känna 

varandra av en slump, enligt Jarnell, och tillsammans bildade de 1994 NSF 

(Nationalsocialistisk Front) i Karlskrona. En annan förklaring till nazifästet, i just Karlskrona, 

tror Jarnell är att det under kriget fanns flera nazister i kommunfullmäktige, och att deras 

värderingar gått vidare till senare generationer. Dagens nazister kopplar, enligt Jarnell, hög 

arbetslöshet och nedskärningar till de stora flyktingvågorna i landet. De nazistiska grupperna 

bygger upp ett gemensamt hat mot de grupper de anser bär ansvaret för en försämrad välfärd i 

Sverige (Arbetaren Nr 41/2000). 

 

Vid samtal med Ulf Björkman, säkerhetspolisen i Kalmar, framgår att det nästan är omöjligt 

att svara på hur utbredningen i Sverige ser ut idag vad gäller nazistiska grupperingar. Han 

menar dock att hela sfären (ledare, aktiva medlemmar och ”svansen”) består av ca 3000-4000 

personer. Då är även ungdomar som enbart lyssnar på vit makt-musik inräknade. När vi 

pratade med en närpolis, framkom att norra Kalmar län är ett starkt fäste för nazistiska 

grupper sedan relativt lång tid tillbaka. Problemet är koncentrerat till vissa orter, men finns 

mer eller mindre i hela länet. Vidare säger närpolisen att på en av de mindre orterna har 

alltfler tjejer engagerat sig, och enligt uppgifter han fått ska där idag finnas omkring 22 tjejer 

inblandade. Skrämmande siffror när det handlar om så små orter. Ämnet är alltså högst 

aktuellt och intressant, varför den här undersökningen känns mycket angelägen. 

 

I en intervju för Forum för levande historia berättar historieprofessor Sverker Oredsson om 

sina teorier kring dagens nazism. Han påstår för det första att nazism inte är ett tidsbundet 

8   



 

fenomen, lika lite som det bara är tyskt. För det andra menar han att genom att Sverige över 

åren valt att förtiga vad som hände i Sverige under 30- och 40-talen, så lägger man fram 

felaktiga orsaker till dagens nazism (Alsmark, 2001).  Enligt Oredsson är därmed dagens 

nazism mer svårförståelig eftersom man under 30-talet inte hade någon vetskap om vad som 

hände i bl.a. Auschwitch, medan man idag förnekar dessa händelser. Trots att det finns 

historiska dokument som bevisar händelserna. Slutligen säger Oredsson att nazismen idag inte 

är lika rumsren som den på 30-talet, med tanke på alla våldshandlingar som idag har direkt 

koppling till nazistiska organisationer/grupperingar (Alsmark, 2001). 

 

 

”Hatbranschen har en dold bundsförvant i varje människa, som blivit  

sårad eller kränkt, och vilken människa har inte blivit det?” 

 

(Sastamoinen, s.6, 1962) 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att fokusera på avhopp från nazistiska organisationer. Vi vill 

undersöka vilka faktorer som är av betydelse för en individ vid ett avhopp. För att kunna 

skapa en helhetsförståelse kommer dessa faktorer att diskuteras på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Genom att se till helheten finns även ett syfte att öka förståelsen för den här 

gruppen individer, och därmed förbättra och utöka resurserna för att professionellt kunna 

stötta dem. 

 

Frågeställningar 

Vilka individuella faktorer är av betydelse för ett avhopp? Vilka faktorer på gruppnivå spelar 

en viktig roll, och hur ser samhällets stöd ut för en individ som vill hoppa av? 
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2. TIDIGARE FORSKNING  
 

När det gäller tidigare forskning kommer den här studien att undersöka avhoppet från 

nazistiska organisationer. Att söka efter tidigare forskning kring avhoppare har inte varit helt 

enkelt, och vi har tyvärr inte lyckats hitta särskilt mycket forskning kring studiens 

intresseområde. De avhandlingar och andra vetenskapliga arbeten som producerats har i första 

hand berört problemställningar relaterade till nazismen under krigsåren och förintelsen. Vi har 

fått veta, av bland annat personer som tidigare arbetat med att hjälpa avhoppare, att en av 

anledningarna till att det inte finns någon direkt forskning kring avhoppet, är just svårigheten 

att få tillgång till personer som hoppat av. Det är även ett område som anses vara mycket 

känsligt att forska kring (personligt samtal, Kent Lindahl, 060329). En forskningsstudie som 

varit användbar är skriven på norska och inriktar sig på våld, rasism och ungdomsgäng. 

Studien är gjord i Norge, Sverige och Danmark, och behandlar även förebyggande arbete och 

bekämpning mot främlingsfientliga grupperingar (Bjørgo & Carlsson, 1999). 

 

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport Exit för avhoppare (2001) framgår att ungdomar 

som valt att hoppa av vit makt-världen på ett eller annat sätt kommit fram till att 

medlemskapet fått obehagliga konsekvenser. Ungdomarna har dels kommit till insikt med att 

medlemskapet kan medföra framtida fängelsestraff för den brottslighet som följer. Vissa har 

även insett att hatet, våldet och missbruket blivit större än de klarar av att hantera. Det är i 

dessa lägen som det visar sig att organisationer som Exit har stor betydelse för individen. Exit 

beskriver även vägen ut ur vit makt-världen som en process i fem faser. De första två faserna 

beskrivs som ”vägen bort från vit makt-världen” och de sista tre faserna som ”vägen tillbaka 

till samhället”. De sista faserna handlar alltså om sociala, praktiska och känslomässiga 

processer för att ta sig tillbaka till samhället (BRÅ, 2001, s.20). 

 

Rapporten visar även att för en medlem i vit makt-rörelsen ses alla som står utanför gruppen 

som fiender, vilket gör att det är ett stort steg att ta när individen beslutar sig för att hoppa av 

och lämna gruppen. Det blir svårt för den avhoppade att finnas kvar i den miljön då denne, för 

det mesta, samtidigt släpper en del av sina åsikter (BRÅ, 2001). 

 

Exit har även hjälpt tjejer att hoppa av, men generellt sett har en mycket liten andel av dem 

som sökt sig till Exit varit tjejer. BRÅ:s rapport visar att tjejers roll i vit makt-världen skiljer 

sig från killarnas. Ofta figurerar de som flickvänner och är inte alltid själva så engagerade i 
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nazismen. Rapporten visar även att dessa tjejer ofta är mycket ensamma och identitetslösa 

men får en viss status genom de killar de umgås med (BRÅ, 2001). 

 

En forskningsstudie av Tore Bjørgo & Yngve Carlsson (1999), lyfter fram problemen kring 

rasistiska och våldsamma ungdomsmiljöer, där författarna diskuterar motarbete och 

förebyggande arbete utifrån bl.a. polis och kommun. Boken bygger på omfattande forskning i 

Sverige, Norge och Danmark kring rasistiska och våldsamma ungdomsmiljöer, samt på 

praktiska erfarenheter från kommuner som har haft den typen av problem. Författarna 

beskriver olika analysverktyg och arbetsmetoder som kan användas för att utveckla 

målrelaterade åtgärder med sikte på att förebygga och motverka våldshandlingar samt 

våldsamma grupperingar (Bjørgo & Carlsson, 1999).  

 

Exempelvis diskuterar författarna hur viktigt det är att kartlägga och analysera omfattningen 

av den lokala situationen. De menar att detta kan göras genom att t.ex. försöka identifiera 

bakomliggande faktorer som har bidragit till att skapa problemet, men även försöka fastslå 

problemets omfång (Bjørgo & Carlsson, 1999).  Vidare anser författarna att man bör arbeta i 

samverkan mellan de som har ett ansvar för att göra något åt problemet med kriminella 

ungdomsgäng. Som exempel nämner de polis, olika berörda kommunala avdelningar, skola, 

frivilliga organisationer, lokalt näringsliv samt representanter för de ungdomsgäng som anser 

sig vara offer. I denna samverkan kan även representanter för de kriminella ungdomsgängen 

eventuellt vara aktuella (Bjørgo & Carlsson, 1999). 

 

En del av boken visar olika sätt att bryta med främlingsfientliga och våldsamma grupperingar, 

där författarna menar att individen t.ex. kan bryta med gruppen utan att bryta med ideologin. 

Detta kan bero på familjeförhållanden, yrkeskarriär eller att de är missnöjda med hur gruppen 

har utvecklats, menar författarna (Bjørgo & Carlsson, 1999).  Resultatet kan dock bli 

obehagligt för avhopparen, då denne kanske inte hunnit bli accepterad av tidigare vänner, 

familj eller tidigare fiender. Risken är att den avhoppade bemöts med skepsis, och det är stor 

risk att denne blir mycket ensam. Författarna menar även att det finns en stor möjlighet att 

avhopparen känner en stark längtan tillbaka gruppen, men att det inte alltid är säkert att denne 

är välkommen (Bjørgo & Carlsson, 1999). 

 

Författarna diskuterar även hur det kan se ut för en individ som byter med ideologin, men inte 

med gruppen. När individen tar avstånd från ideologin men inte från gruppen anses denne inte 

utgöra något hot mot gruppen, då han eller hon fortfarande räknas som en av dem. Visserligen 
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kan individen anses ha fått politiska och/eller ideologiska skavanker, men inte så pass mycket 

att denne utesluts ur gruppen. Författarna menar att det ändå är viktigt att förstå, att när en 

individ brutit till hälften med den rasistiska/nazistiska miljön fortsätter denne att räknas som 

rasist/nazist av den övriga sociala omgivningen. De menar att även om individen distanserat 

sig och fortsätter att vistas i en främlingsfientlig miljö, så kommer denne att associeras till 

gruppen. Detta kan naturligtvis medföra negativa konsekvenser för individen som kan få 

problem med att bli accepterad i andra sociala miljöer eller att få arbete (Bjørgo & Carlsson, 

1999). 

 

Åsa Andersson och Jenny Malmsten (2000) har skrivit en magisteruppsats om rasism och 

antirasism, där de bland annat diskuterar rasism utifrån de motsättningar som funnits de 

senaste åren bland ungdomar i Klippans kommun. De resonerar även kring hur samhället kan 

tänkas arbeta mot rasism, med utgångspunkt i en del av de antirasistiska projekt som har 

genomförts i kommunen. Med i undersökningen finns även diskussioner om hur det kan se ut 

när en individ går ur en rasistisk grupp.  

 

Andersson & Malmsten har genomfört grupp- och enskilda intervjuer, deltagande 

observationer på dagtid, samt läst litteratur som varit aktuell för rasism och antirasism 

(Andersson & Malmsten, 2000). Två viktiga faktorer som de nämner är push- och pull-

faktorer. Olika negativa sociala sanktioner nämner de som push-faktorer, där dessa kan få en 

del individer att omvärdera sitt intresse i den aktiva rasistiska gruppen. Som exempel nämner 

de föräldrars reaktioner med ilska, eventuell social utfrysning och/eller trakasserier från olika 

militanta antirasister. Dessa faktorer, menar Andersson & Malmsten, har större verkan på de 

gruppmedlemmar som inte har hunnit skaffa sig så starka lojalitetsband till den rasistiska 

gruppen. Dessutom kanske de fortfarande har sociala band med människor utanför gruppen 

(Andersson & Malmsten, 2000).  

 

Författarna menar att även media kan vara en push-faktor. Som exempel nämner de när vissa 

dagstidningar, den 30 november 1999, publicerade namn och foto på 62 svenska nazister och 

Hells Angels-medlemmar som hotade rättvisan. Efter det förekom flera avhopp bland svenska 

nazister (Andersson & Malmsten, 2000). 

 

En annan vanlig push-faktor enligt Andersson & Malmsten är när individer i rasistiska 

grupperingar upplever att det förekommer för mycket våld i gruppen, och då upplever sig 

utslitna och att det har gått för långt. Orsaker kan vara att gruppmedlemmen lever ett hårt liv 
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med mycket bråk och våldsamma sammanstötningar samt en ständig osäkerhetskänsla 

(Andersson & Malmsten, 2000). 

 

Vad gäller pull-faktorer så nämner författarna att det som lockar att lämna gruppen kan vara 

ett normalt liv och en yrkeskarriär. En del individer kan uppleva sig för gamla för livet i en 

rasistisk miljö och känner att de nått en vändpunkt i livet. Det kan också vara så att individen 

börjat tänka på en yrkeskarriär eller överhuvud taget på sin framtid. Kanske har individen 

tappat behovet av spänning, och inte längre känner någon meningsfullhet med livet i gruppen. 

Andersson & Malmstens uppsats visar bl.a. att när individen blir äldre, är ett av de starkaste 

skälen till att hoppa av, att skaffa familj. Men de menar även att det för en kärnaktivist kan 

upplevas som en merit att skaffa sig en arisk familj, med äkta ariska barn (Andersson & 

Malmsten, 2000). 

 

Förutom push- och pull-faktorer diskuterar Andersson & Malmsten (2000) i uppsatsen olika 

hinder för att lämna en aktiv rasistisk grupp, och nämner bl.a. svårigheten med att ta steget. 

En av anledningarna till det kan vara att individen ser så många positiva sidor av umgänget 

med gruppen, men även att den utgör den största delen av individens sociala liv. Viktigt, 

enligt författarna, är att det finns något att hoppa av till eftersom de ser att avhopparna har 

svårt att hitta en ny gemenskap utanför gruppen (Andersson & Malmsten, 2000). 

 
Eftersom det finns så begränsad forskning kring vårt problemområde, har vi också tagit del av 

studier som gjorts om avhopp från sekter av olika slag. Detta eftersom vi trots allt ser att det 

finns stora likheter när det handlar om att bryta med en stark, kollektiv gemenskap med 

påtagligt styrande normer. Liselotte Frisk (1993) diskuterar i en avhandling om nya religiösa 

rörelser, kring olika teorier som berör avhoppet från religiösa sekter. Avhandlingen grundar 

sig bland annat på intervjuer med medlemmar ur sex olika nya religiösa rörelser i Sverige. 

Frisk sätter individen i fokus och tittar närmare på identitetsprocessen. Hon menar även att det 

finns flera olika förklaringar till att vissa avhopp lyckats bättre än andra. En förklaring menar 

hon är att medlemmarna har olika personligheter samt att de är engagerade på olika sätt och 

olika djupt.  Vidare påstår hon att många redan från början är fundersamma över vissa 

aspekter vad gäller ideologi eller livsstil, men att de är positiva till rörelsen i helhet (Frisk, 

1993). 

 

Sociologen och religionsvetaren Stuart A. Wright (i Frisk, 1993) påpekar att hela livet är en 

rörlig process, där man går in i och ut ur olika sociala grupper och roller. Han jämför en 
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anslutning till, och ett avhopp från, en ny religiös rörelse med andra förändringar i livet som 

t.ex. skilsmässa eller pensionering (Frisk, 1993). Wright menar att individens personliga 

verklighet till stora delar gestaltas genom hans/hennes betydelsefulla sociala relationer. 

Individens verklighetssyn eller världsåskådning blir därför ett resultat av dennes samverkan 

och identifikation med gruppen. Avhoppet definierar Wright som ett slags 

”desocialisationsprocess” genom att medlemmen förlorar sin identifikation med gruppen 

(Frisk, 1993, s.87).  

 
 
Under tiden vi har läst olika rapporter och litteratur, har vi sett att det finns en del likheter 

mellan de olika författarnas sätt att diskutera. Svårigheten med att ta steget att hoppa av menar 

Andersson & Malmsten (2000) kan bero på att individen känner trygghet i gruppen. Samtidigt 

visar BRÅ:s rapport (2001) att individer i nazistiska grupper upplever att alla som står utanför 

den egna gruppen är fiender. Dessa två olika studier visar också på likheter med vad de anser 

vara en orsak till att en individ väljer att hoppa av, just upplevelsen av att det brukas mycket 

våld inom gruppen och att det helt enkelt blir för mycket. 

 

Liselotte Frisk (1993) menar att det finns olika förklaringar till att vissa avhopp lyckas bättre 

än andra, och att en av anledningarna skulle vara att medlemmarna dels har olika 

personligheter men också att de är engagerade på olika sätt och olika djupt. Enligt de push-

faktorer som Andersson & Malmsten nämner, visar det på likheten att vissa faktorer skulle ha 

större inverkan på nya rekryter, än på de individer som har starka band till den aktiva 

rasistiska gruppen (Andersson & Malmsten, 2000). 

 
Vi har även upptäckt att det finns väldigt lite skrivet om tjejernas roll i rasistiska och 

nazistiska grupper. Som vi tolkar det beskrivs tjejer ofta som flickvänner till de mer aktiva 

killarna. BRÅ:s rapport (2001) visar att anledningen till att tjejer ansluter sig till nazistiska 

grupper bl.a. är att de är ganska ensamma både i skolan och hemma, och att det får sin status 

genom de killar de umgås med i de nazistiska grupperna. Anna-Lena Lodenius & Per 

Wikström (1997) menar att det i dagsläget inte finns några undersökningar som framhåller 

just vilka tjejer det är som ansluter sig till nazistiska miljöer. Författarna menar att det inte är 

vanligt med kvinnliga kärnaktivister utan att de flesta tjejer som ansluter sig oftast fungerar 

som flickvänner (Lodenius & Wikström, 1997). 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I den här delen kommer uppsatsens centrala begrepp, identitet, grupp och samverkan, att 

diskuteras. Valda teoretiska ramar utgår från individ-, grupp- och samhällsnivå för att försöka 

skapa en helhetsförståelse. Att studera ungdomar som valt att lämna nazistiska rörelser är 

komplext och därmed ett komplicerat arbete. För att skapa en förståelse krävs därför 

diskussioner utifrån flera teoretiska perspektiv, och dessutom på flera nivåer. 

 

3.1 Förändrade förutsättningar i ett förändrat samhälle 

Ferdinand Tönnies (2001) typologi om Gemeinschaft och Gesellschaft är en intressant 

diskussion när det gäller det traditionella samhället kontra det moderna. Han definierar 

Gemeinschaft som en traditionell samhällsstruktur där sociala relationer bygger på familjeliv 

och självhushåll. Det är en naturlig gemenskap i ett naturligt system. Här hjälper de starka de 

svaga och detta beteende baseras, enligt Tönnies, på gemensamma minnen och förtroende för 

varandra. Språket i Gemeinschaft är ett resultat av att människorna har en kunskap och 

förståelse för varandra (Tönnies, 2001). 

 

Gesellschaft däremot är, enligt Tönnies, ett konstgjort system som konstruerats av människor 

över tid. Värderingarna knyts till produktion, lönsamhet och effektivitet, där vetenskap och 

individualism är centrala begrepp (Tönnies, 2001). Vidare menar författaren att i det här 

samhället drar människor nytta av varandra, och ett central begrepp är utbytet. Här går också 

individens bästa före kollektivets och människor ses som konkurrenter istället för fiender. När 

det gäller språket i Gesellschaft, menar Tönnies att det har en slags instrumentell funktion. 

Detta innebär att det språket används i bestämda syften, istället som i Gemeinschaft där det 

anses som en slags grund för gemensam förståelse (Tönnies, 2001). Tönnies menar att det 

handlar om vilsna människor som tappat bort sig själva i den nya samhällsstrukturen. De 

saknar tydliga referensramar och en gemensam historia vilket skapar denna förvirring och 

vilsenhet (Tönnies, 2001).  

Även Émile Durkheim (1993) framhöll sammanhållning som viktigt för individen. Han 

menade att detta gemenskapsbehov fick grupper i periferin att bli ännu starkare tillsammans. 

Vidare menade han att människors livsområden är beroende av andra, och att den typen av 

sammanhållning kan förklaras som en slags arbetsfördelning där alla hela tiden är beroende 

av varandra. Han menade att det blir ett slags kroniskt tillstånd i ett modernt samhälle där 

samhörighet många gånger lyser med sin frånvaro. Förändringarna är så stora och omfattande 

att gemenskap är ett tillstånd som inte alltid står högst på listan (Durkheim 1993). Genom att 
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koppla detta till vår tids förhållanden så kan man tolka Durkheim som att identitet som 

konstrueras i ett globaliserat och komplext samhälle, riskerar att hamna i ett anomitillstånd. 

En individ som inte följer de sociala normer som samhället sätter upp riskerar alltså att hamna 

i ett anomitillstånd genom sitt avvikande beteende/handlande. Durkheim menade att alla 

människor från början är råmaterial som oftast accepterar etablerade normer, och han påstod 

att detta är ett slags kollektivt medvetande som är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. 

Hittar man inte sin plats utan tillhör den avvikande skaran, menade Durkheim att människan 

förlorar sin identitet och känsla av meningsfullhet. Allt detta i brist på en grupptillhörighet 

(Durkheim, 1993). En individ som inte följer de sociala normer som samhället sätter upp 

riskerar alltså att hamna i ett anomitillstånd genom sitt avvikande beteende/handlande. 

De som avviker från det som samhället anser normalt, står alltså utanför den sociala 

ordningen, vilket paradoxalt nog samtidigt kan stärka sammanhållningen inom en grupp som 

uppfattas som avvikande (Stier, 2003). Den här gemensamhetskänslan är alltså viktigt att vara 

medveten om för att förstå problematiken kring ett avhopp från t.ex. en nazistisk rörelse 

(Stier, 2003). Sociologen Zygmunt Bauman (2000) har diskuterat detta utanförskap som en 

effekt av globaliseringen. Han menar att stora samhällsförändringar skapar både vinnare och 

förlorare som i sin tur medför möjligheter eller begränsningar. Vinnarna är den flexibla och 

rörliga eliten som vill vinna makt, medan förlorarna är de som inte kan dra nytta av 

globaliseringen och den ökade rörligheten. Bauman menar att den här flexibiliteten tvingar 

förlorarna att anpassa sig till den globaliserade marknaden. Det enda sätt man då kan agera på 

är, enligt Bauman, att bli ännu mer lokal. En ökad nationalism skulle då bara vara en annan 

sida av globaliseringens ökade rörlighet (Bauman, 2000). 

 

3.2 Individen i ett socialt sammanhang 

Begreppet identitet innehåller många olika aspekter, men generellt kan sägas att det handlar 

om en individs sociala relationer och erfarenheter. Det handlar också om något som både 

individen själv och omgivningen kan uppfatta, och därmed kan man säga att identitet är 

socialt betingat (Trost & Levin, 1999). I dagens postmoderna samhälle sker ständiga 

förändringar vilket påverkar vår identitet, menar Trost & Levin. De talar om en kulturell 

modernisering som naturligtvis skapar förändringar i traditionella värderingar. Följden blir att 

vår identitet är något vi kan skapa själva, och inte så mycket något vi växer in i (Trost & 

Levin, 1999). De sociala och kulturella förhållanden som gör anspråk på att vara medskapare 

av vår identitet är något som även Erling & Hwang (2001) ställer sig bakom. De menar att 

yngre tonåringar är mer influerade av sina föräldrar, medan de äldre ser de jämnåriga som 
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mest viktiga när det handlar om den egna identitetsbildningen. Vidare anser författarna att en 

av faktorerna som styr är de grupprocesser som alla går igenom (Erling & Hwang, 2001). 

 

Tajfel & Turners sociala identitetsteori utgår från att olika sociala grupper utrustar sina 

medlemmar med en slags social identitet, och att dessa medlemmar har klart för sig vad ett 

medlemskap i en viss grupp innebär (Hogg & Vaughan, 2002). Den sociala identiteten är inte 

densamma som ens unika, personliga identitet, men att kategoriseras för att få en identitet i en 

grupp innebär att individen lättare förstår hur denne själv och andra förväntas agera (Hogg & 

Vaughan, 2002). 

 

Vilka är det då som dras till t.ex. nazistiska grupperingar och tankegångar? Utanförskap är, 

enligt Föreningen Exit (Fryshusprojekt för avhoppare), en betydande faktor (personligt samtal 

med Kent Lindahl, 060329). Hela vårt samhälle genomgår ständigt förändringar vilket även 

påverkar människors socialisationsprocesser. Idag är samhället mer individualiserat än 

tidigare, vilket ställer stora krav på den enskilde individen. Ingen vill vara ensam, men att 

hitta gemenskap är idag inte lika självklart för alla. Utanförskap blir därför ett faktum för 

många (Hylland Eriksen, 2004). 

 

Ser man till forskaren Thomas Ziehes teoretiska perspektiv på ungdomar så menar han att 

dagens ungdomar i hög grad styrs av marknaden (Erling & Hwang, 2001). Dock anser han 

inte att ungdomarna är passiva objekt för marknadskrafterna, utan att de även använder 

utbudet på sina egna villkor, trots att de givetvis är starkt påverkade av utbudet (Erling & 

Hwang, 2001). Precis som Bauman menar Ziehe att tidigare traditioner och normer försvinner 

mer och mer, och att detta skapar både begränsningar och möjligheter. Begränsningarna 

skulle innebära en ökad risk för att drabbas av vilsenhet och ångest, men även en maktlöshet i 

att inte veta vilken väg man ska välja (Erling & Hwang, 2001). Denna vilsenhet kan i sin tur 

leda till att vissa ungdomar söker sig till grupperingar som annars inte hade varit aktuella för 

dem. Genom gruppen hittar de sin identitet via gemensamma mål och värderingar.  Längtan 

efter grupptillhörighet handlar enligt Svedberg (2000) om att få förståelse, bekräftelse, 

trygghet och att få känna mening. 

 

Sociologiprofessor Aaron Antonovsky (1991) myntade begreppet KASAM (känsla av 

sammanhang), vilket är ett intressant begrepp i diskussionen kring ungdomars 

identitetsbildning. Antonovskys teori innehåller i sig dessutom de tre delbegreppen, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten handlar om att upplevelser av 
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det som händer kring en individ är förutsägbara och begripliga. De resurser som krävs för 

dessa upplevelser handlar om hanterbarhet. Alltså att resurserna är tillgängliga. 

Meningsfullheten handlar om motivation. Att vara delaktig i ett sammanhang, att ha en plats 

och att medverka i samhällsprocesser (Antonovsky, 1991). Att ha en känsla av sammanhang 

innebär att tillvaron känns meningsfull och hanterbar, och att man känner delaktighet. Detta är 

några av de faktorer som motverkar utanförskap, enligt Antonovsky (1991). 

 

Att ett samhälle moderniseras betyder inte enbart positiva effekter för individen. Som tidigare 

sagts handlar det om att ungdomar befrias från etablerade normer, och att de tvingas hitta sina  

egna värden och normer. Vidare innebär det att de lämnas åt sig själva med både 

historielöshet och en slags rotlöshet (Evenshaug & Hallen, 2001). Det här är ingen självvald 

situation för individen utan ett resultat av samhällets snabba förändring och en ökad 

globalisering. Det utanförskap som kan följa skapar lätt ett hat mot just samhället, och 

individen får allt svårare att hitta något att identifiera sig med (Evenshaug & Hallen, 2001).  

 

Conger & Galambos (1997) menar att detta samhällsfenomen kan leda in vissa ungdomar i 

destruktiva grupperingar som i sin tur kan leda till kriminalitet, missbruk och/eller andra 

destruktiva beteendemönster. 

 

3.3 Identitetsbildning ur ett socialpedagogiskt perspektiv 

För att fortsätta med Antonovskys (1991) teori om KASAM kan sägas att grunderna för en 

persons KASAM läggs redan i barndomen, och fortsätter sedan i ungdomsåren. Har en person 

skaffat sig ett starkt KASAM under uppväxten är det enligt Antonovsky troligt att detta 

fortsätter vara starkt. Att ha ett starkt KASAM innebär att en individ har flera 

handlingsstrategier att ta till vid problemsituationer, och därmed större förmåga att klara 

motgångar (Antonovsky, 1991). Vi utsätts under hela livet för olika stressorer, enligt 

Antonovsky, och vissa klarar detta bättre än andra just på grund av ett starkare KASAM. 

Handlingsstrategierna benämnde Antonovsky coping, och begreppet står för en slags 

motståndskraft mot stress. Några av dessa strategier handlar om optimism, tro och hoppfullhet 

samt ett positivt förhållningssätt till livet (Antonovsky, 1991). 

 

Hur skaffar sig då en individ detta förhållningssätt? Enligt forskaren Stig-Arne Berglund 

(1998) handlar det om en identitetsprocess som ständigt pågår och påverkas av sociala 

relationer och egna val. Vidare menar han att livsstil är något en individ väljer utifrån ett 

större sammanhang. Här nämner han familj, klasstillhörighet och uppväxtvillkor som viktiga 
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faktorer (Berglund, 1998). För att bygga upp en hållbar och motståndskraftig identitet krävs 

alltså en vilja att söka sig till situationer som ger respekt, men även bekräftelse, menar 

Berglund (1998). Dessa tankegångar återfinns även i  professor Johan Asplunds (1983) 

resonemang kring individen som naturligt sällskaplig och gemenskapssökande. Han menar 

vidare att vår identitet växer fram just i samspelet med andra (Asplund, 1983). 

 

En annan intressant teoribildning när det handlar om identitetsprocesser är empowerment. 

Empowerment är ett förhållningssätt inom socialt arbete (Forsberg & Starrin 1997). Enligt 

författarna ger begreppet associationer till självtillit, socialt stöd och delaktighet. Alla tre är 

viktiga komponenter i identitetsprocessen (Forsberg & Starrin, 1997). Empowerment beskrivs 

även som en process med tre centrala beståndsdelar – makt, kontroll och självtillit. Vidare 

beskrivs teoribildningen stå för ett förhållningssätt som menar att alla individer har 

inneboende resurser för att definiera sina problem, men också handlingsstrategier för att 

kunna lösa dem (Forsberg & Starrin, 1997). 
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4. METOD 
4.1 Metodologiska reflektioner  

Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att intervjusituationen liknar det vardagliga samtalet. 

Vidare finns en styrka i att forskaren utgör minsta möjliga styrning av undersökningspersonen 

(Holme & Solvang, 1997). De svagheter vi ser med studiens kvalitativa intervjuer är 

svårigheten att säkerställa någon reliabilitet eller validitet i resultaten. Detta beror å andra 

sidan på att det inte är möjligt att uppnå detta i samma mening som vid en kvantitativ studie. 

Dock är vi medvetna om dessa svagheter, men har valt metoden eftersom vi anser att 

fördelarna överväger. Ytterligare kännetecken för den kvalitativa analysen är bl.a. att 

forskaren utifrån ett relativt litet material försöker att tränga djupt in i ett problemområde. 

Avsikten är att finna mönster och möjligheter att öppna dörrar till nya fält, och därmed ge nya 

aspekter på redan kända företeelser (Svenning, 2000). De här aspekterna på en kvalitativ 

metod är också tecken på de fördelar vi tidigare nämnt. 

 

Kännetecknande för en kvantitativ intervju däremot, vad gäller styrkan, är att man har ett 

större antal intervjuobjekt, vilket kan antas underlätta att uppnå generaliserbara resultat. 

Svagheten är att intervjuaren inte har någon flexibilitet när det gäller utförandet av frågorna. 

Det kan t.ex. vara så att intervjuaren upptäcker att resultatet inte blivit vad man förväntat sig 

av frågan, och då inte kan göra något för att ändra den, vilket möjlighet finns till vid en 

kvalitativ intervju (Holme & Solvang, 1997).  

 

För att samla in kvalitativ information, är intervju som metod mycket vanlig. Vid en intervju 

är det oftast 2 personer som medverkar, respondent samt intervjuare. Huvudsyftet med 

intervjun är att söka efter en viss sorts information. Skälet till att man genomför en intervju, är 

att få bredare kunskap kring ett fenomen, som inte går att iaktta direkt. För att få veta hur en 

individ tolkar sin omvärld och livsvärld, är det omöjligt att enbart observera handlingar. Av 

just den anledningen krävs det en intervju av det här slaget (Merriam, 1994).  

 

Den här studien utgår från en kvalitativ intervjuundersökning, där vi som forskare vill ta del 

av det unika och specifika som berättas. Detta fångas bäst genom en narrativ ansats. Narrativa 

intervjuer i undersökningar som t.ex. bygger på individens egna livshistorier, är betydligt mer 

inriktade på att få fram intervjupersonens perspektiv, än på objektiva fakta (Bryman, 2002). 

 

Vi anser att en halvstrukturerad intervju var att föredra då det var viktigt att kunna ställa 

följdfrågor till respondenten. Vid en halvstrukturerad intervju (även kallad semi-strukturerad) 
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brukar frågorna vara mer allmänt formulerade än vid strukturerade intervjuer, som ofta har 

färdigformulerade svarsalternativ (Bryman, 2002). Den mest strukturerade formen är 

enkätundersökningen (Lantz, 1993). Den ostrukturerade intervjun följer inte direkt utformade 

frågor, utan intervjuaren brukar bara ha en lista eller en uppsättning teman att utgå från 

(Bryman, 2002). 

 

För att fånga det specifika i varje respondents berättelse, anser vi som intervjuare att det är 

viktigt att låta respondenten prata fritt om sina erfarenheter, och att vi som intervjuare tar oss 

tid att lyssna aktivt. Viktigt i ett aktivt lyssnande är bl.a. att inte bara ställa frågor när vi inte 

förstått, utan även när vi tycker oss ha begripit för att klargöra att vi tolkat rätt. Att aktivt 

lyssna innebär även att forskaren är observant på den icke-verbala kommunikationen (Nilsson 

& Waldemarson, 1994). All kommunikation vid intervjun är föremål för tolkning, både det 

som sägs och det som inte sägs (Lantz, 1993).   

 

Utöver intervjuer med avhoppare baseras studien på samtal med personer från polisen och 

socialtjänsten. Annika Lantz (1993) redogör för skillnader mellan intervju och samtal. En av 

skillnaderna är, enligt Lantz, att under intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens 

utveckling, samt att processen har en i förväg bestämd riktning. ”I samtalet finns inte denna 

av en av parterna bestämda riktning” (Lantz, 1993, s.12-13).  

 

Under själva samtalet påverkar både intervjuaren och respondenten såväl innehåll som 

riktning. Där finns en ömsesidighet och rollerna anses likartade (Annika Lantz, 1993). 

Avsikten är att få en vidare bild av vårt problemområde, och en uppfattning om vad samhället 

kan erbjuda en avhoppare för hjälp. Önskvärt är även att kunna urskilja vad som kan tänkas 

saknas men även vad som skulle kunna utvecklas.  

 

4.2 Urval  

Vid en av kontakterna med Kent Lindahl, (före detta projektledare för Exit) får vi veta att 

avhoppare är en svår grupp att intervjua och skaffa kunskap kring, då detta är ett mycket 

känsligt område (Lindahl, 060404). Personer som valt att hoppa av är inte speciellt öppna 

med att de en gång varit anhängare till nazistiska organisationer. För undersökningen har även 

Leif Manfred, som av många anses vara en av landets främsta experter på nazism, varit en 

stor tillgång. Leif har under många år rest runt på bl.a. skolor och föreläst om nazism, rasism 

och ondska. Han har vid en hel del tillfällen även samarbetat med både Exit och polisen i 

ärenden med nazistisk anknytning. Både Kent Lindahl och Leif Manfred har hjälpt oss att nå 
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de respondenter vi intervjuat. Utan den hjälpen hade den här studien inte kunnat gå att 

genomföra, då vi förmodligen inte fått tillgång till våra intervjuobjekt. Både Kent och Leif har 

fungerat som informationskällor och samtalskontakter. 
 

Intervjuerna har genomförts med totalt 4 avhoppare. Av dessa var 1 kvinna och 3 män. 

Avsikten har inte varit att göra några jämförelser mellan könen. Med i undersökningen finns 

även samtal med en person från socialtjänsten samt personer från när- och säkerhetspolis. Vi 

vill poängtera att det även skulle ha varit intressant att genomföra samtal med fler olika 

instanser som på ett eller annat sätt kan tänkas komma i kontakt med avhopparen, som t.ex. 

skolan eller kyrkan. För att avgränsa studien och inte göra undersökningen för stor, har 

urvalet i huvudsak fallit på socialtjänsten, polisen och avhoppare som varit borta från 

nazistiska grupperingar en längre tid. Anledningen till att studien fokuserar på just avhoppare 

är, att vi tror dessa individer behöver ett bredare nätverk att tillgå då de väljer att hoppa av. 

Dessutom önskar vi med studien lyfta fram, vad vi tror, är ett växande samhällsproblem. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Vi vet att analysen av den kvalitativa intervjun är mycket tidskrävande eftersom det 

insamlade materialet läses flera gånger, men det kan även ge oss en större möjlighet att hitta 

nya aspekter och idéer. Vi började med att arbeta fram en intervjuguide baserad på olika 

teman som vi sedan utformade frågor under. Frågorna jämfördes med studiens 

frågeställningar och syfte. Därmed var studiens intervjuguide utformad.  

 

Därefter testintervjuades två helt utomstående personer, för att känna efter om våra frågor var 

etiskt hållbara, men även för att se om de var så heltäckande som möjligt för vårt syfte och 

vår frågeställning. Ytterligare ett syfte med testintervjuer var att kolla av hur lång tid en 

intervju tog, men även om våra teman och därmed frågorna höll en ”röd tråd”. Intervjuguiden 

arbetades fram med öppna frågor som respondenten fritt kunde utveckla sina tankar kring. 

Intervjuguiden var ett viktigt hjälpmedel, men som för oss mer liknade en minneslista. Detta 

innebär att man som forskare inte är helt bunden till guiden, utan ger möjlighet för 

intervjupersonen att berätta fritt om sina tankar och åsikter (Holme & Solvang, 1997). 

 

I vissa fall var det alltför stora geografiska avstånd mellan oss som intervjuare och 

respondenten, då det istället blev aktuellt att genomföra intervjuer över telefon. Vi var 

emellertid fullt medvetna om möjligheten att gå miste om väsentlig information genom att 

intervjua på det här sättet. En svaghet var, att vi som forskare inte kunde reagera på 
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respondentens ansiktsuttryck som t.ex. rör undran eller osäkerhet kring det som frågades. 

Skillnaden var att vid en direkt eller personlig intervju kunna reagera på sådana tecken, och då 

försöka klargöra innebörden av frågan (Bryman, 2002). Telefonintervjuerna utfördes i Leif 

Manfreds bostad på grund av att den utrustning som krävdes för ljudupptagningen fanns där.  

En högtalartelefon användes för att vi båda som intervjuare skulle höra svaren, och för att 

båda skulle kunna gå in med följdfrågor. Respondenten var väl informerad och medveten om 

att denne blev bandad under intervjun. Varje intervju tog mellan 45 och 60 minuter att 

genomföra, vilket kändes helt rimligt. Intervjuerna genomfördes under en 4-veckorsperiod då 

det ibland var svårt att få en tid för intervju som passade både oss som intervjuare och 

respondenterna. 

 

Bryman (2002) menar att en risk med bandupptagning kan vara att respondenten känner oro 

över att det som sägs finns sparat på band, och att vissa intervjuer då inte blir så intressanta 

som man förväntat sig. Den av studiens intervjuer som gjordes i en respondents hem 

genomfördes utan ljudupptagning, med hänsyn till respondenten, då vi upplevde att detta 

skulle kunna försvåra intervjun. Vi ansåg att risken var för stor att viktig information inte 

skulle komma fram, samt att respondenten skulle känna sig pressad. Om respondenten inte 

vill att forskaren använder bandupptagning, bör man ändå genomföra intervjun, enligt 

Bryman (2002). Detta för att sannolikheten är stor att man får viktig och intressant 

information som t.ex. kan antecknas. Av den anledningen genomförde vi intervjun där en av 

oss antecknade den information som gavs. Viktigt att nämna är att den här intervjun tog 

längre tid (ca 1,5 tim) vilket vi dock ansåg helt naturligt med tanke på att vi och respondenten 

befann oss i samma rum. 

 

En avhoppare valde att avstå från att intervjuas, då denne ansåg att det var ett avslutat kapitel i 

livet, men dessutom ett mycket känsligt diskussionsområde. Av etiska skäl respekterades 

detta naturligtvis. Även socialsekreterare på en mindre ort i kommunen tillfrågades om 

socialtjänsten där kunde medverka vid ett samtal, men dessa avböjde med motiveringen att de 

inte hade något att delge oss. 

 

Med i vår planering fanns risken att bli avbrutna eller att respondenten öppet skulle uttrycka 

att han/hon kände sig påhoppad eller kränkt av våra frågor. Inför telefonintervjuerna såg vi 

därför noga till att inget i omgivningen skulle kunna störa.  
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4.4 Etik         

Vår målsättning var redan från början att följa de fyra huvudprinciper som utarbetats av 

humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) angående information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (codex.uu.se). För övrigt är respekt för medmänniskor ett 

grundläggande krav inom all samhällsforskning (Holme & Solvang, 1997). 

 

Respondenterna informerades om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt. 

Svarspersonerna får inte på något sätt luras till att medverka på falska premisser i intervjun, 

utan helt själva avgöra om de vill medverka i undersökningen (Holme & Solvang, 1997). De 

fick även information om möjligheten att när som helst avbryta intervjun, och tillfrågades 

även om samtycke till bandupptagning då detta skedde.  

 

Med tanke på studiens målgrupp och ämne har vi hela tiden varit medvetna om att känsliga 

frågor skulle kunna komma upp. Vi tvingades kontinuerligt ställa oss den grundläggande 

frågan, om vi har rätt att gripa in i en annan människas liv på det här sättet. Vi har därför varit 

noga med att under intervjuerna klarifiera respondenternas svar för att undvika missförstånd 

och feltolkningar.  

 

Vi är helt på det klara med att forskningsprocessen alltid gör något med respondenterna. Det 

kan t.ex. vara så att vi skapar förväntningar hos dem som vi inte kan motsvara, eller startar 

processer hos dem som vi inte har möjlighet att följa upp. Risken finns även att 

respondenterna lämnar ut sig på ett sätt som de från början inte tänkt sig (Holme & Solvang, 

1997).  

 

Angående konfidentialitet har avkodning skett av samtliga personuppgifter vid nedtecknandet 

av intervjuerna. Även de respondenter som inte krävde anonymitet har ändå avkodifierats då 

vi valde att behandla allt insamlat intervjumaterial på samma sätt. Enligt Kvale (1997) betyder 

konfidentialitet, i forskning, att privat data som kan identifiera undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas. Läsaren ska inte på något vis ha möjlighet att förstå vem den 

avhoppade nazisten är. När det gäller samtalen med polis och socialtjänst handlade det om 

allmänna frågor, varför avkodifiering inte ansågs nödvändigt. Dock har vi valt att inte nämna 

personerna med namn. 

 

Samtliga respondenter informerades om att studiens resultat endast kommer att användas i 

framtida forskningssyfte. Vidare informerades om att uppsatsen kommer att redovisas vid ett 
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uppsatsseminarie under våren 2006, och vid ett godkännande av examinator kommer den 

sedan att finnas tillgänglig i högskolans databas för uppsatser. 

 

4.5 Tillförlitlighet  

Vi är helt och hållet medvetna om att studiens resultat kan vara svårt att generalisera, vilket 

heller aldrig har varit vår tanke. Bryman (2002) diskuterar kring detta och menar att det 

nästan är omöjligt att generalisera resultaten från en halvstrukturerad intervju med ett litet 

antal individer som tillhört en viss organisation. För att detta skulle kunna ske, är en 

enkätundersökning ett bra alternativ där ett betydligt högre antal respondenter undersöks.  De 

personer som intervjuas i en kvalitativ undersökning av det här slaget kan inte vara 

representativa för en population. Där ska resultaten från den kvalitativa forskningen istället 

generaliseras till teori och inte till population (Bryman, 2002). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I resultatdelen har vi valt att dela upp intervjusvaren under de teman vi arbetat med. 

Kopplingar kommer att ske till teorier och tidigare forskning, men vi kommer även att belysa 

vårt material med en del citat. Detta för att ytterligare kunna återge respondenternas egna 

upplevelser och berättelser. 

 

5.1 Nazismens omfattning i Sverige idag 

Studiens första tema var inriktat på hur nazismens omfattning i Sverige ser ut idag. Två av 

respondenterna ansåg att omfattningen ökar i och med att det är valår. Flera partier med 

nazistiska åsikter jagar väljare för att kunna bli registrerade som politiska partier. De flesta av 

respondenterna menar dock att de inte har så stor koll idag med tanke på att de är flera år 

sedan de hoppade av. Vid samtal med kriminalunderrättelsetjänsten, vid säkerhetspolisen i 

Kalmar, framkom att det nästan är omöjligt att svara på hur stor omfattningen är. Detta med 

tanke på att det enbart är vissa organisationer som har medlemsregister. Förutom dessa 

medlemmar finns de som tillhör den s.k. ”svansen”, vilka är de som inte har något 

medlemskap eller t.ex. enbart lyssnar till vit makt-musik. Totalt tror säkerhetspolisen att det 

rör sig om ca 3000-4000 i hela sfären. 

 

En av frågorna under det här temat handlade om hur en nazistisk organisation kunde vara 

uppbyggd. Efter vår första intervju ansåg vi att frågan inte var relevant för vår frågeställning, 

varför vi därefter valde att stryka den. Orsaken till detta var att vi efterhand insåg att frågor 

rörande själva organisationernas uppbyggnad inte hade någon betydelse för att belysa ett 

avhopp. 

 

5.2 Vem blir nazist och varför? 

Här fann vi att det, för samtliga respondenter, handlade om en vändning i och med att de 

började högstadiet. Några respondenters föräldrar skiljdes vid den tidpunkten, en annan hade 

varit mobbad under alla år fram till högstadiet. När det gäller skilsmässa inom familjen, som 

en bidragande faktor, går detta att koppla till Stuart A. Wrights påståenden angående 

förändringar i livet (Frisk, 1993). Wright menar att en anslutning till, och ett avhopp från t.ex. 

en religiös rörelse (eller nazistisk) går att jämföra med en sådan stor förändring i livet som 

just en skilsmässa kan vara (Frisk, 1993). 

 

Även säkerhetspolisen och närpolisen menar att det är trasiga ungdomar fulla av besvikelse 

och hat mot omvärlden som har lättast för att dras till grupperingar av det här slaget. 
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Säkerhetspolisen vill gärna inte tala om nazistiska ungdomar, utan om barn i riskzon. Han 

menar att alla ungdomar som saknar identitet och/eller grupptillhörighet riskerar att hamna 

fel. Oavsett grupperingar handlar det om destruktivitet, menar han. Som exempel tar han 

djurrättsaktivister som slåss för bra saker, men oftast med olagliga metoder. Nazisterna 

däremot använder sig oftast av lagliga metoder medan syftet med deras kamp inte är något 

som många skulle ställa sig bakom. De lagliga metoderna innebär att organisationerna blir 

bättre och bättre på att dölja sitt budskap i t.ex. flygblad, för att inte riskera blir anmälda för 

”hets mot folkgrupp” (BrB 16 kap, 8§). 

 

Flera av respondenterna hade redan börjat prova på alkohol och droger, men även att ägna sig 

åt kriminella handlingar, innan de hamnade i de nazistiska grupperingarna. När det handlar 

om deras första kontakt med nazismen blev svaren olika. En av respondenterna följde med en 

kompis på olika fester och fick sina första kontakter på den vägen. En annan ville bryta sin 

kriminella bana men upptäckte att han inte blev accepterad av samhället och inte fick något 

stöd. Detta resulterade i att han valde ännu en destruktiv väg – nazismen. Ytterligare en av 

respondenterna fick sina första erfarenheter av nazismen via skinnskallegäng.  Bjørgo & 

Carlsson (1999) menar att det är många som strävar efter en förändring vad gäller social 

status under ungdomsåren, och när individen väl har blivit medlem i t.ex. en nazistisk grupp 

socialiseras denne in i gängets kamratskap. Författarna menar att detta även kan bidra till 

konsekvenser för medlemmen som denne inte räknat med, som t.ex. att kontakten med 

vänner, familj och övriga utanför gruppen bryts allt mer (Bjørgo & Carlsson, 1999). 

 

De tjejer som hamnar i dessa grupper är, enligt rapporten Exit för avhoppare (BRÅ, 2001), 

ensamma och identitetslösa, men att de försöker skaffa sig status och bekräftelse genom 

killarna de umgås med i de här grupperna. En av respondenterna menade också att det handlar 

om trasiga, svikna tjejer som via de här grupperna söker både spänning och trygghet bland 

starka killar. En annan av respondenterna menade att tjejerna ofta målas upp som 

”madrasser” av media, men att det finns flera som har starka åsikter och att dessa blivit fler 

och är mer organiserade idag. När det gäller en ökning av tjejernas aktiva medverkan 

bekräftas detta även av närpolisen. 

 

Gemensamt för samtliga respondenter var att det var deras eget val att gå med i dessa 

grupperingar. En av dem uttryckte att ”…det var väl en kombination av deras marknadsföring 

men framför allt så var det mitt val”. Vi tolkar det som att ingen av dem skyller sina val på 

någon annan. Dock medger flera av respondenterna att det självklart handlade om en 
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kombination av eget val och värvning. Först handlade det om ett sökande efter gemenskap, 

och när de väl var inne i gänget fick de åsikterna på köpet. En av respondenterna uttryckte att 

”…man blir som man umgås”.  

 

När det handlar om rekryteringen ansåg flera av respondenterna att det till största delen sker 

via Internet. Försäljning av skivor och tidningar spelar också stor roll, menar en av 

respondenterna. Värvning på skolor anses fungera bäst där det finns många elever med 

invandrarbakgrund. Här ser vi direkt en koppling till säkerhetspolisens kommentarer om barn 

i riskzon. Personen vi pratade med menar att det handlar om vilsna ungdomar som vill ha 

bekräftelse, och att dessa oftast är skilsmässobarn. Även om det inte är ett generellt 

antagande, menade han att det ofta är killar som vuxit upp med ensamstående mammor samt 

att flera av dem varit mobbade. Även Kent Lindahl bekräftade att invandrartäta områden och 

skolor är bra ställen för värvning. De här områdena har, på grund av sin mångkulturella 

utformning, ofta problem med bråk mellan olika gäng. Vidare menar Kent att många tjejer 

tröttnat på att bli kallade både det ena och det andra av invandrarkillar, och att detta är en 

orsak till att tjejerna söker sig till killar som inte gillar invandrare. 

 

Samtliga våra respondenter var överens om att de som söker sig till sådana här organisationer 

är trasiga ungdomar som söker gemenskap och bekräftelse. Utanförskapet är det som alla har 

gemensamt. Även här går det att dra paralleller till närpolisens erfarenheter av de ungdomar 

han kommit i kontakt med. Enligt honom finns problemet redan i mellanstadiet med 

ungdomar som är trasiga och inte börjat hitta sig själva. Han menar vidare att eftersom flera 

av ungdomarna ännu inte hittat en grupptillhörighet blir de lätta offer vid 

värvningskampanjer. Dock påstår han att organiserade värvningar mest sker från högstadiet 

och uppåt. Två av respondenterna sa att det för vissa handlar om åsikter och politik redan från 

början, medan en annan sa att ”…det kan börja med åsikter om pizzabagaren, och sluta med 

nazism”. 

 

5.3 Grupptillhörighetens betydelse 

Andersson & Malmsten (2000) skriver i sin uppsats om bl.a. gruppsammanhållning där de 

menar att den aktivt rasistiska gruppen ofta uppfattas som en slags familj. Detta skulle, enligt 

författarna, kunna betyda att gruppen täcker stora delar av individens sociala behov. För att 

uppnå en vi-känsla och därmed också känna en vi-identitet med gruppen, bör individen 

accepteras som fullvärdig medlem i gänget. Där menar författarna att en konfrontation med 

antirasister eller polis skulle kunna vara avgörande (Andersson & Malmsten, 2000). Ingen av 
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respondenterna påstod att det fanns något uttalat krav från gruppen/organisationen på 

beteende eller handlande. Däremot menade samtliga att det handlade om att alltid ställa upp, 

och som en av respondenterna uttryckte det: ”…att ställa upp för kampen och så… det fanns 

ju alltid där. Att aldrig banga”. Vi tolkar det som ett krav på total lojalitet.  

 

Det går att se vissa kopplingar till Durkheims (1993) diskussioner kring ett allmänt 

gemenskapsbehov som stärker individer i grupp. Att, som nazistiska gäng, ha hatet som 

gemensam nämnare gör dem starkare tillsammans. Utan den här känslan av grupptillhörighet 

menade Durkheim att det finns risk för en individ att förlora både sin identitet och 

meningsfullhet (Durkheim, 1993). Detta bekräftades av en av respondenterna som menade att 

känslan av gemenskap var så stark att det kan vara svårt att sätta ord på, men menade att 

”…hur kul är det att vara ensam”.   

 

Att det fanns ett grupptryck var alla respondenter överens om. De menade att det finns det 

inom alla grupper. En av respondenterna uttryckte att det är ”…tydligt märkbart, men kanske 

inte tydligt uttalat”. Den här känslan av tillhörighet och att vilja vara del av något större är 

något som även Aaron Antonovsky (1991) diskuterade i sin teori om känsla av sammanhang 

(KASAM). Han menade att det är en förutsättning för en lyckad identitetsbildning att känna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den här känslan av sammanhang innebär att 

livet känns mer meningsfullt och hanterbart, om man ges möjlighet att känna delaktighet i 

olika sammanhang (Antonovsky, 1991). 

 

Ferdinand Tönnies (2001) diskuterar begreppet Gesellschaft som innebär ett modernt 

samhälle med fokus på lönsamhet, effektivitet och individualism. Tönnies menar att det 

moderna samhället saknar traditioner och gemensamma värderingar, vilket kan resultera i att 

t.ex. ungdomar får svårare att hitta sig själva (Tönnies, 2001). Ytterligare en effekt av detta 

skulle, enligt Tönnies, kunna innebära en större risk för vissa ungdomar att dra sig till 

destruktiva grupper (Tönnies, 2001). Genom att se till de svar vi fått från respondenterna går 

det att dra paralleller till Tönnies resonemang då de flesta svarat att deras uppväxt saknat 

trygghet och stabilitet.  

 

Även Zygmunt Bauman (2000) diskuterar människors gemenskapsbehov. Han menar att 

utanförskapet är en effekt av globaliseringen vilken bl.a. har gett en ökad flexibilitet. 

Förändringen som skett via globaliseringen skapar både vinnare och förlorare, menar 

Bauman, och flexibiliteten är något som inte alla kan dra nytta av. Dessa människor tvingas 
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istället bli ännu mer lokala för att få en möjlighet till gemenskap och meningsfullhet 

(Bauman, 2000). Även här går det att koppla resonemanget till våra respondenters svar. De 

saknade alla något väsentligt under sin uppväxt för att kunna hitta sig själva och bygga en 

hållbar identitet. Detta sökte de istället utanför sin närmaste omgivning, och i deras fall blev 

det de destruktiva grupperna som gav dem mening och innehåll. 

 

Frågan om motiv och mål med sitt medlemskap besvarades lite olika av respondenterna. Det 

handlade om allt från att värva nya medlemmar till att kämpa för ett bättre Sverige. En av 

respondenterna menade att han tidigt förstod att det skulle bli svårt att uppnå de här målen, 

men att han ändå valde att fortsätta. Han förklarade det med att ”… alla ens vänner fanns ju 

där”. Det fanns ju inget utanför”. Gemensamt för samtliga respondenter var målet att få ut 

alla invandrare ur Sverige för att på så sätt ”… få bort alla problem”, som en av dem 

uttryckte sig. En av respondenterna menade dock att målet med ett invandrarfritt Sverige ”… 

liksom försvann i horisonten när jag började tänka lite på egen hand”. 

 

5.4 Avhoppet 

Vad som fick de intervjuade att börja fundera på ett avhopp var i första hand någon form av 

händelse, som t.ex. fängelsestraff eller inblandning i misshandelsfall. Några beskriver det som 

ett slags ”uppvaknande”, och en del ansåg att de ”kommit till insikt”. En respondent säger att 

”… filosofin hade också börjat gunga”.  Upptäckte att det var svårt att få igenom alla åsikter, 

och att mångfald är något man inte kan göra något åt”. 

 

Några uppgav även att de var slitna och trötta på att leva i gruppen, då det bland annat 

förekom mycket alkohol. En av de intervjuade berättar att när ledaren för nazistgruppen 

avtjänade ett fängelsestraff förändrades gruppen helt. Detta tror respondenten berodde på att 

strukturen i gruppen försvann med ledaren.  Det blev bråkigt inom gruppen, och även 

lojaliteten försvann. Två olika studier visar på likheter med respondenternas svar kring vad de 

anser vara en orsak till att en individ väljer att hoppa av, just upplevelsen av att det brukas 

mycket våld inom gruppen, och att det helt enkelt blir för mycket (Andersson & Malmsten, 

2000; BRÅ, 2001). 

 

Genom respondenterna kan vi se att det saknas professionella samtalskontakter för dygnets 

alla timmar för de personer som står inför ett avhopp.  Bara två av de tillfrågade hade haft 

kontakt med kurator. Övriga fick stöttning från anhöriga och vänner. Undersökningen visar att 

de flesta av de intervjuade hade mer eller mindre problem med alkohol, droger och 
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kriminalitet. Detta uppmärksammades av bl.a. socialtjänsten, och respondenterna fick hjälp 

med detta. Genom behandlingen av kriminaliteten och missbruket fick vissa även stöttning 

och hjälp med sina rasistiska och/eller nazistiska åsikter. 

 
5.5 Livet efter avhoppet 

De respondenter som medverkat i studiens intervjuer har varit avhoppade från nazistiska 

rörelser i ett flertal år, och lever numera ett lugnt och ordnat liv. Flera har idag fast arbete och 

familj. Brottsförebyggande rådet skriver i en rapport, att medlemmar i vit makt-rörelser ser 

alla individer utanför gruppen som fiender, vilket även bidrar till att det blir ett stort steg att ta 

då en gruppmedlem väljer att hoppa av (BRÅ, 2001). De flesta av studiens respondenter 

uppger att de inte har någon kontakt med tidigare vänner från den nazistiska gruppen. En 

person i undersökningen menar dock, att det till viss del är svårt att klippa av kontakten, då de 

stått varandra så nära under den tid de tillhörde samma gäng. Samma respondent har 

kontinuerlig kontakt via telefon med några tidigare vänner, men har en överenskommelse att 

inte diskutera åsikter och liknande, då respondenten valt att ta avstånd från dessa. 

 

Flera av respondenterna har haft kontakt med andra avhoppade nazister, då några av dem 

arbetat inom Exit och därigenom fungerat som kontaktpersoner till avhoppare. En av 

respondenterna berättar även att detta betytt mycket, och att de har fungerat som ett stort stöd 

för varandra. Några talar om att inga ord eller förklaringar behövs ”… eftersom alla vet”. För 

övrigt berättar de flesta av studiens respondenter att det alltid finns en hotbild kring en person 

som väljer att hoppa av. Vanligast är att hoten är som störst den första tiden efter avhoppet. 

Undersökningen har också visat att det oftast rör sig om hot per telefon, SMS eller via e-mail. 

En av respondenterna förtydligar att hoten inte alltid behöver röra själva avhoppet i sig, utan 

mer om en rädsla att avhopparen ska läcka negativ information om gruppen. En drivkraft i de 

nazistiska organisationerna är, enligt flera respondenter, gruppens gemensamma värderingar, 

något som även Svedberg (2000) resonerar kring. Han menar att dessa värderingar och mål 

fungerar som en slags gruppidentitet. Vid ett avhopp försvinner en länk i kedjan och det 

skapar rädsla bland kvarvarande för avslöjanden och andra svek från den avhoppade. 

 

När frågan ställdes om inställningen till invandrare har förändrats idag, svarade samtliga 

tillfrågade ja. Samtliga menar att de inte dömer någon för t.ex. hudfärg, utan det handlar om 

att alla har lika värde. Två av respondenterna förtydligade sitt uttalande och menade att ”… 

kriminella invandrare utan svenskt medborgarskap skulle inte få avtjäna sitt straff i Sverige 

eftersom de ändå blir utvisade ur landet efteråt”. Respondenterna har givetvis inte svarat 
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exakt likadant, men då svaren var så pass lika valde vi ett endast ta med ett citat här. En av 

dessa respondenter menar även att det är viktigt att våga diskutera sina åsikter om hur 

kriminella invandrare blir behandlade av stat och kommun i Sverige. Denne tror även att det 

skulle kunna vara ett bra sätt att komma ifrån fördomar kring invandrare. 

 

Hur har de avhoppade då integrerats i samhället igen? Bjørgo & Carlsson (1999) menar att det 

är viktigt att förstå, att om individen inte bryter helt med gruppen är risken stor att denne även 

fortsättningsvis räknas som nazist av den övriga sociala omgivningen. En av de avhoppade 

personerna som intervjuats menar, att sedan denne slutade att arbeta för Exit var det lättare att 

bli av med stämpeln som före detta nazist. De flesta respondenter menar att de upplever att 

samhället i stort har accepterat dem för de personer de är idag. En av de tillfrågade menar att 

denne har upplevt att ”… stämpeln som kriminell och missbrukare har varit svårare att bli av 

med än stämpeln som nazist”. Bjørgo & Carlsson (1999) lägger i sin studie fram att även om 

individen distanserat sig men fortsätter att vistas i främlingsfientliga miljöer, så kommer 

denne att associeras till gruppen. Detta skulle, enligt författarna, medföra negativa 

konsekvenser för individen som därmed skulle kunna få problem med att bli accepterad i 

olika sociala sammanhang, som t.ex. att få ett arbete. Detta bekräftar även flera av 

respondenterna, som menar att det kan vara en orsak till att många nazister t.ex. väljer att 

maskera sig vid olika demonstrationer. Eftersom många aktiva redan har arbete skulle ett icke 

maskerat deltagande kunna leda till ett avslöjande, där jobbet skulle kunna komma i fara. 

 

5.6 Samhällsresurser och insatser 

De personer som ingick i undersökningen svarade lite olika på frågan om de visste var de 

kunde vända sig för att få hjälp och stöttning vid avhoppet. Några fick hjälp av kurator men 

hade ingen aning om att Exit fanns. Samtidigt menar en annan av respondenterna att denne 

visste att Exit fanns, men ville absolut inte vända sig dit, då dennes uppfattning var att ”… 

där hjärntvättar man avhoppare”.  

 

Andersson & Malmsten (2000) visar i sin uppsats att, förutom push- och pull-faktorer, finns 

det andra hinder för att lämna en aktiv rasistisk grupp. Särskilt pekar de på svårigheten att 

våga ta steget. Detta stämmer väl överrens med en av studiens respondenter, då denne säger 

att ”… som avhoppare söker man sällan hjälp själv”. Han menar att det krävs att det är någon 

utomstående som uppmärksammar problemet. Viktigt enligt samma respondent är att det 

finns något att hoppa av till. Idrott skulle t.ex. vara ett bra alternativ. Detta styrker Andersson 
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& Malmstens (2000) undersökning då de menar att det är viktigt att det finns något att hoppa 

av till eftersom individen har svårt att hitta en ny gemenskap utanför gruppen. 

 

Två av de tillfrågade i undersökningen fick professionell hjälp med sitt missbruk och 

därigenom också en viss hjälp med främlingsfientligheten. Samtliga respondenter menar att 

det inte finns någon speciell hjälp för avhoppare att få från myndigheter som t.ex. 

socialtjänsten. Samtalskontakt via kuratorer finns att tillgå, men detta fungerar bara på 

kontorstid, och vissa menar att det finns ett stort behov av samtalskontakt alla tider på dygnet. 

Detta instämmer även den socialsekreterare i, som vi har haft kontakt med. Av henne får vi 

veta att det inte finns någon specifik hjälp att ge till avhoppare, utan hjälpen som finns riktar 

sig generellt till barn och ungdomar i riskzon. De personer med nazistiska åsikter som 

socialsekreteraren har kommit i kontakt med har i första hand sökt ekonomiskt bistånd, och i 

det sammanhanget har hon kunnat stötta individen i sitt beslut att hoppa av. Polisen är skyldig 

att meddela skolan när det finns barn i riskzon, berättar närpolisen. Det är skolans kurator som 

har till uppgift att arbeta vidare med barnen/ungdomarna och ta vidare nödvändiga kontakter. 

 

Hur kan man då hjälpa en avhoppare idag och vad saknas? Gemensamt för respondenterna är 

att de anser att det inte finns tillräckligt med hjälp för avhoppare att få från stat och kommun 

idag. Den hjälp som finns att tillgå är riktad till de personer som är kriminellt belastade 

och/eller har ett uttalat missbruk. För att arbeta med att hjälpa avhoppare visar 

undersökningen att det är viktigt att kunna se helheten av situationen och att se 

bakomliggande faktorer. Bjørgo & Carlsson (1999) redogör i sin studie för hur viktigt det är 

att se just dessa bakomliggande faktorer för att kunna komma åt vad det är som orsakat 

problemet. Ett sätt att se till helheten tog Antonovsky (1991) upp i sitt resonemang kring 

KASAM. Begreppet innefattar delbegreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

och Antonovsky menade att dessa komponenter tillsammans hjälper en individ till 

helhetsförståelse av sitt liv (Antonovsky, 1991). 

 

Att vara nazist och ideologiskt övertygad, liknar i många avseenden den starka tro som 

förekommer i en religiös sekt, enligt Lodenius & Wikström (1997). ”Man umgås med 

likasinnade, förkastar omvärldens argument som lögner och håller sig med en helt egen 

värdeskala, ett eget språk, egna martyrer och till och med egna högtidsdagar” (Lodenius & 

Wikström, 1997, s.294). En av de intervjuade liknar just ett avhopp från en nazistisk 

gruppering med avhoppet från en religiös sekt när det handlar om svårigheterna att bryta med 

gruppen. Denne förtydligar vikten av att bli bemött med professionell hjälp. Flera av 
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respondenterna menar, precis som Lodenius & Wikström (1997), att som medlem lever man i 

en egen värld med egna värderingar, språk osv. Vidare menar några av respondenterna att 

mycket handlar om att ändra sätt att tänka vid ett avhopp, vilket inte finns så stor kunskap om 

idag bland professionella. 

 

En kontaktperson som finns tillgänglig dygnet runt för individen och som även har egen 

erfarenhet av ett avhopp från en nazistisk grupp skulle vara en bra egenskap, enligt samtliga 

respondenter. Men det räcker inte med bara kunskap kring nazismen. Framför allt är det 

viktigt att ha förmågan att kunna lyssna, motivera och ge hopp. En av respondenterna 

uttrycker sig ”… att våga prata - inte döma”. Två av de intervjuade anser bl.a. att skolan bör 

arbeta mer effektivt med främlingsfientlighet på ett tidigt stadium. Detta anser även den 

närpolis som vi träffat, som anser att det händer att skolledningen inte vill kännas vid att det 

skulle förekomma rasism/nazism på skolan. Dessutom anser han att information skulle ske 

redan på mellanstadiet. 

 

Precis som flera av studiens respondenter anser även säkerhetspolisen att det är viktigt att se 

individen i ett socialt sammanhang och att kunna se helheten. Han menar även att det är av 

stor vikt att se till individens omgivning och nätverk. Vad som även visat sig vara centralt för 

de flesta av studiens respondenter är, att de upplever en stor brist på resurser inom polis, skola 

och socialtjänst. Här nämns resurser i form av både pengar och personal. De anser även att det 

behövs en bättre samverkan mellan dessa aktörer. Att samverka över gränserna och att låta sig 

inspireras av andra kommuners arbete med främlingsfientlighet, tror närpolisen skulle vara ett 

bra sätt att få bättre grepp om problemen. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Under den här sista delen kommer vi fritt att diskutera kring studiens resultat, men även 

redogöra för de slutsatser vi dragit. För att direkt återkoppla till studiens syfte och 

frågeställningar handlar det om att se på vilka processer det är som påverkar och styr ett 

avhopp från en nazistisk organisation. Frågorna vi ställde oss handlade om processer på 

individ-, grupp- och samhällsnivå. 

 

När det handlar om bidragande faktorer inför ett avhopp, på individnivå, har studien visat att 

våra intervjupersoner alltmer upplevt en trötthet och hopplöshet inför de åsikter och 

handlingar som kännetecknat de nazistiska grupperingar man tillhört. Den här känslan har 

inneburit att börja fundera på att lämna gruppen. Framför allt har det dock visat sig att det i 

samtliga fall rört sig om en speciell händelse i respondenternas liv som fått dem att tänka till 

och komma till insikt. Bland annat har det rört sig om andra gruppmedlemmar (ofta ledare) 

som hamnat i fängelse, vilket gjort resten av gruppen splittrad. När gruppen inte längre 

utgjorde en naturlig trygghetskälla kom även individens identitet i gungning. Vi har uppfattat 

det som att våra intervjupersoner därmed upplevde en form av identitetsförlust. Individen 

hade inte längre samma givna plats i gruppen, men heller ingen plats i samhället och 

omgivningen utanför. Durkheim (1993) var även inne på det här resonemanget, genom att 

påstå att man som avvikare och utan grupptillhörighet lätt tappar sin identitet och mening med 

livet. Han betecknade detta som ett anomitillstånd (Durkheim, 1993). Här ser vi direkta 

kopplingar till vår diskussion om att individen vid ett avhopp befinner sig i ett slags 

ingenmansland, mellan två grupper. Individen känner varken tillhörighet i nazistgruppen eller 

i någon annan grupp. Har personen redan innan problem med sin identitetsbildning kan ett 

avhopp innebära en ganska stor identitetsförlust, anser vi. 

 

En händelse av det här slaget tolkar vi som att starka ledare många gånger är avgörande för att 

en gruppstruktur ska kunna hållas intakt. Andra händelser som låg bakom tankarna på ett 

avhopp var t.ex. inblandning i en misshandel som resulterade i att en person var nära att mista 

livet. En av respondenterna var redan vid den aktuella tidpunkten tacksam för att han aldrig 

deltog i den misshandeln. Kanske fanns redan där en tanke om att lämna gruppen, som en 

orsak till att han valde att inte delta den gången? 

 

Vi har bland annat utifrån respondenternas berättelser dragit slutsatsen att gruppens starka 

sammanhållning är en förutsättning för att en person ska välja tryggheten i att stanna kvar. 
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Trygghetskänslan har varit en betydande faktor när det gäller både vilka processer som styr att 

en individ ansluter sig till nazistiska grupperingar, men även när det gäller att lämna gruppen. 

Trygghet som en viktig faktor för ens identitet bekräftas även av Antonovsky (1991) i hans 

resonemang kring KASAM. Ett av delbegreppen han tar upp är hanterbarhet vilket bl.a. 

innebär att en person har tillgång till viktiga resurser som t.ex. normer, värderingar, 

tillhörighet m.m. Dessa resurser är enligt Antonovsky en mycket viktig del i en persons 

identitetsbildning (Antonovsky, 1991). Vår studie har visat att det är de otrygga, vilsna och 

trasiga barnen/ungdomarna som lätt ansluter sig. Många gånger på grund av att de känner en 

stark samhörighet och trygghet (en vi-känsla) till gruppen. Det vill säga; hellre tillgång till 

någon form av normsystem och trygghet än ingen alls, även om omgivningen uppfattar detta 

som negativt. Precis som vi nämnt i våra resultat ser vi hatkänslan som en stark faktor till att 

en individ väljer att ansluta sig.   

 

Vi har diskuterat vad de här hatkänslorna kan bero på. Våra tolkningar är att de flesta 

barnen/ungdomarna har saknat den nödvändiga trygghetskänslan under sin uppväxt. Trygghet 

är en känsla som vi anser hör ihop med tillhörighet, och att de känslorna i sin tur hänger ihop 

med våra uppväxtvillkor. Barn och ungdomar som inte fått chansen att bygga upp dessa 

känslor tillsammans med viktiga vuxna under sin uppväxt förlorar viktiga delar i sin 

identitetsbildning. Alla påverkas vi av olika människor i vår omgivning under vår uppväxt, 

och tillsammans blir det vi samlar på oss i vår ryggsäck också vår identitet. Att få känna sig 

delaktig i ett sammanhang ökar givetvis känslan av tillhörighet och därmed har individen 

möjlighet att utveckla bl.a. värdighet och självrespekt, men även trygghet och tillit. Alla dessa 

komponenter anser vi vara viktiga när en person ska bygga upp sin identitet och finna tilltro 

till sig själv, omgivningen och framtiden. Vårt resonemang bekräftas av Berglund (1998) som 

också menar att familj och uppväxtvillkor är viktiga delar i en persons identitetsbildning. 

 

Som vi tidigare nämnt är vårt studieområde väldigt komplext, varför vi fått luta oss mot flera 

teorier. Tyvärr gjorde vi inte kopplingar till anknytningsteorin, men vi ser nu att det hade varit 

en relevant teori för vissa delar av vår studie. Vi tänker särskilt på de delar som tar upp 

faktorer kring identitetsprocessen. 

 

När det gäller att nå insikten om att vilja hoppa av, ser vi återigen tryggheten som en viktig 

faktor, då många av studiens respondenter menar att det måste finnas något att hoppa av till. 

Det verkar inte så enkelt eftersom alla utanför gruppen ofta ses som fiender. I det här läget 

kan det vara avgörande om en persons avhopp blir lyckat eller inte. Det handlar alltså om att 
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hitta ett nytt sammanhang att passa in i. Ett sammanhang där man blir hörd, sedd och 

respekterad för den man är. Antonovsky påstår även han att det är viktigt att få känna en 

känsla av sammanhang för att se en mening med sitt liv (Antonovsky, 1991). 

 

Utifrån diskussionen ovan har vi förstått att gruppen spelar en oerhört viktig roll för 

individen, men även de ledare som styr gruppen. Samtliga respondenter bekräftade att 

samhörigheten och lojaliteten inom gruppen överbryggde allt hat. Ett hat som alla bar på av 

olika anledningar, och som även var en slags drivkraft som drev dem in i nazismen, medan 

det var insikten som drev dem därifrån. 

 

Förutom sammanhållning fanns även ett starkt grupptryck, som vi tolkat det. Personer som 

tidigare varit svaga, men stärkts och fått en identitet via gruppen, känner antagligen ingen 

större längtan efter att lämna den tryggheten. Trots att det inte finns något försvar för de flesta 

av de handlingar de här grupperna ägnar sig åt, så har vi dock fått en förståelse för orsakerna 

bakom. Vi tror det är lätt att kategorisera alla dessa ungdomar som ”onda”, vilket dock 

hindrar all form av förståelse. Därmed hindras också möjligheten att försöka hjälpa dem ur 

denna situation. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv ser vi att det i likhet med vad Bjørgo & 

Carlsson (1999) menar, är viktigt att se helheten och bakomliggande orsaker av problemet. 

Detta styrks även från en av undersökningens respondenter som menar att det är viktigt att 

t.ex. socialsekreterare har förmågan att kunna lyssna, motivera och ge hopp. Detta ser vi som 

en viktig egenskap hos en socialpedagog, och vi menar att det även måste finnas en 

medmänsklighet i det socialpedagogiska förhållningssättet. 

 

 Utifrån materialet har vi även dragit slutsatsen att de flesta ungdomar som ansluter sig till 

sådana här grupper är vilsna, svikna och trasiga. De kanske aldrig tidigare upplevt känslan av 

att vara delaktiga i en gemenskap eller ett sammanhang. Att aldrig få vara ”någon”. Många 

har under uppväxten varit mobbade eller ensamma av andra anledningar. Kanske har dessa 

inte fått tillräckligt med stöd från sina föräldrar? Även här hade det varit intressant att dra 

paralleller till anknytningsteorier. 

 

Det har inte varit svårt att dra slutsatsen att barn som saknat grundläggande trygghet, gränser, 

tillhörighet och kärlek under uppväxten, har lättare för att dras till destruktiva grupperingar. 

Det kanske inte finns en längtan dit, men ungdomarna blir lätta offer vid värvningar, och 

vilken grupp som helst är väl bättre att tillhöra än ingen alls. Vi har också sett att det är under 

högstadietiden de flesta ansluter sig till de här destruktiva grupperna. Våra slutsatser är att det 
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är vid den här perioden som stora och många förändringar sker samtidigt i en persons liv. 

Förutom att byta skola och få nya kamrater, ska de här ungdomarna även genomgå 

puberteten, vilket är en omvälvande tid. Vi tror också att det är under den här perioden som 

det avgörs om en person hamnar i ett A- eller B-lag. Vår definition på A-laget är de tuffa, 

starka och synliga och revolterande ungdomarna, medan B-laget är de övriga. Vi kan kalla 

dem ”de normala”. De som klarar av högstadiet och puberteten utan att för den delen hamna 

snett. 

 

Vi har funderat mycket kring vad samhället skulle kunna göra för de ungdomar som vill eller 

har hoppat av. Vi har förstått att det inte är någon enkel eller självklar uppgift. Precis som vi 

tidigare nämnt handlar det om att stötta en individ i att ändra sätt att tänka. Hur lätt är det? 

 

Genom studien har vi vidare kommit fram till att det saknas ett bra och professionellt stöd för 

de individer som kommit till insikten att hoppa av. Här tänker vi oss att det skulle ha varit 

värdefullt om socialtjänsten hade haft flera lämpliga kontaktpersoner att tillgå. För de här 

ungdomarna kan det handla om allt från att få stöd i sökandet efter bostad och arbete, till stöd 

i andra sociala sammanhang. Men viktigast av allt är att hjälpa till i skapandet av ett nätverk. 

Vi anser att det är viktigt att se individen i ett sammanhang och inte bara fokusera dennes 

beteende. Med det menar vi att det är av stor vikt att arbeta systemiskt med individen och dess 

nätverk. För att förstå ett system måste man se utifrån olika perspektiv. Allt påverkar allt, och 

i det systemiska tänkandet är relationerna cirkulära, inte linjära (föreläsning med Ulla-Britt 

Nidelius 031029). Det är även viktigt att komma ihåg att de här killarna och tjejerna är 

mycket ensamma vid ett avhopp. Det handlar nästintill om isolering. Det finns oftast inga 

kamrater kvar alls. Med ett fungerande nätverk tror vi att chanserna till ett bra liv ökar 

avsevärt. Nätverket måste förutom familj, släkt och kompisar även innehålla viktiga vuxna. 

Med det menar vi nödvändigtvis inte personer ur familjen, utan andra som den avhoppade har 

förtroende för eller ser upp till. Det kan vara någon på en verkstad eller en idrottsledare t.ex. 

 

Det handlar ju inte bara om att åter komma in i samhället, utan även att få stöd i den process 

det innebär att ändra sätt att tänka om olika samhällsfenomen. Samhället i allmänhet, men 

myndigheter i synnerhet, har ju varit dessa personers största fiender under lång tid. Det 

handlar alltså även om att bygga upp en tillit till vårt sociala skyddsnät. 

 

Vidare har vi sett att det behövs ett bredare samarbete på olika nivåer med ett förebyggande 

arbete med barn/ungdomar på mycket tidigare stadier än vad som verkar ske idag. Det är 
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viktigt att vara medveten om hur t.ex. skolans personal löser konflikter mellan olika elever på 

skolan, och att de kan vara rättvisa i sin bedömning. Vi menar att det borde vara viktigare att 

lösa konflikten än att se till en elevs etniska bakgrund, som vi tror kan vara fallet många 

gånger.  

 

Genom studiens respondenter har vi också kunnat se att hat och vissa rasistiska/nazistiska 

åsikter finns redan så tidigt som på mellanstadiet. Vi undrar hur skolan arbetar mot 

rasism/nazism på ett så tidigt stadium. Finns det ett samarbete mellan grundskolorna i en 

kommun? Och finns det ett samarbete mellan olika kommuner? Finns det en samsyn i det 

förebyggande arbetet? Genom närpolisen fick vi veta att det finns skolor som har haft 

problem med rasism/nazism men klarat av att hantera situationen så att problemet är borta.  

Finns det då inte något intresse från andra skolor, i andra kommuner, att ta del av de metoder 

som använts? Som vi nämnt tidigare har vår avgränsning vid urvalet gjort att vi inte tagit med 

skolan. Vi är dock medvetna om att de spelar en oerhört viktig roll (se våra förslag till fortsatt 

forskning). 

 

Vad vi förstått har även polisen en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. De ska bl.a. ta 

hot på allvar och därigenom kunna förebygga att vissa brott begås. Lodenius & Wikström 

(1997) menar att polisens hantering av nazistproblemen ofta handlar om många olika 

kontakter. De har även den viktiga uppgiften att bevaka olika möten och konserter. På nära 

håll har vi den senaste tiden fått bevittna att det här förebyggande arbetet inte alls fungerar 

som tänkt. För att nämna ett exempel så arrangerades nyligen ett möte, i en intilliggande 

kommun, av medlemmar från Socialistiska partiet i ABF:s lokaler. Ett hot om besök av 

nazister framfördes till polisen vilket inte togs på särskilt stort allvar. En attack genomfördes 

och polisen anlände tyvärr lite för sent. Som sagt var detta bara ett exempel på vilka 

effekterna kan bli om ett hot inte tas på allvar. Angående närpolisens arbete anser vi att de 

utgör en mycket viktig resurs i vårt samhälle. Är det bara en myt att det var lugnare på gator 

och torg när vi hade kvarterspoliser som visade sig? Vi tror inte det.  

 

Som vi nämnt tidigare tror vi det kan förekomma en rädsla hos vissa vuxna som arbetar med 

barn idag. En rädsla att bli stämplade som rasister om de tar parti för ett svenskfött barn vid 

en konflikt mellan elever. Detta tror vi skulle kunna bidra till att främja rasismens framfart på 

skolorna idag. För precis som vi nämnt tidigare tror vi det är viktigare att lärare inriktar sig på 

konfliktlösning istället för rädsla att bli kallade rasister. Det här är våra tankar, och vi har inga 

belägg för att det ser ut på det ena eller andra sättet i svenska skolor idag. 
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En annan tanke som dykt upp i våra diskussioner kring förebyggande arbete är de projekt som 

många skolor idag genomför när det gäller främlingsfientlighet och liknande. Kan det finnas 

en risk, med t.ex. de filmer som visas, att vissa ungdomar känner mer lojalitet med det onda 

än det goda? Vi anser att projekten borde vara mer inriktade på hur barn och ungdomar i 

dagens samhälle har det, och alla faktorer som är med och påverkar. Projekt som inriktar sig 

på livskunskap och inte enbart rasism, nazism och mobbning. För att återkoppla till våra 

diskussioner kring globaliseringens effekter, för bl.a. dagens ungdomar, tycker vi det kan vara 

extra viktigt att diskutera just dessa aspekter även i skolan. Med begreppet livskunskap menar 

vi hur vi beter oss mot varandra, hur vi skulle vilja bli bemötta, att visa respekt för varandras 

olikheter och kanske mer kunskap i vad snällhet kan resultera i. Vidare är det även oerhört 

viktigt att prata med ungdomar om vad våld, mobbning och andra destruktiva handlingar kan 

resultera i. Konsekvenserna med andra ord. Att medvetandegöra ungdomarna tidigt att sådana 

handlingar kan få förödande konsekvenser för en person även längre fram i livet. 

 

När det gäller ett socialpedagogiskt förhållningssätt och förebyggande arbete tror vi det ligger 

på en helt annan nivå än t.ex. hur polisen arbetar. Polisen är mer inriktad på de personer som 

fortfarande är aktiva i dessa grupper, medan vi som socialpedagoger kan bidra med värdefull 

kunskap vid ett avhopp genom att bl.a. arbeta motiverande och salutogent. Vi har redan tagit 

upp Antonovskys (1991) KASAM-begrepp, men i det här sammanhanget handlar det om att 

stötta ungdomarna inför sitt fortsatta liv, utanför nazistgruppen. Med det salutogena som 

utgångspunkt kommer inte fokus att ligga på allt det negativa som följer en person som haft 

främlingsfientliga åsikter. Som socialpedagog kan man istället fokusera på det som fungerar 

bra och de möjligheter som finns. Det innebär inte att det negativa sopas under mattan, men 

man placerar det inte i fokus. Det handlar också om att stötta individen i skapandet av ny 

mening, ny hanterbarhet och ny begriplighet i livet. Med bl.a. ett salutogent förhållningssätt är 

utgångspunkterna för en positiv utveckling goda, anser vi. 

 

Efter samtal med polisen och en socialsekreterare förstod vi att vi även borde haft samtal med 

socialtjänstens fältassistenter. De två som arbetar i vår kommun är nog de från socialtjänsten 

som kommer våra ungdomar närmast. Den missen får vi leva med. Dock har vi förstått att det 

finns ett behov av flera ”fältare” bland våra ungdomar på gator och torg. Vi upplevde en viss 

svårighet att få ett samtal med någon socialsekreterare, då de vi kontaktade ansåg sig ha 

mycket lite ”färskt” att komma med.  Någon menade att avhoppade nazister är ett nytt och 

främmande fenomen, vilket inte är den uppfattning vi har fått. Däremot funderar vi på om 

detta är ett så svårt och känsligt område att diskutera, så socialsekreterarna är rädda att uttala 
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sig om något de inte kan stå för senare. Eller handlar det om ren okunskap? Eller är det 

kanske så att de saknar verktyg för att få grepp om ett problem av det här slaget?  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Genom vår studies resultat och slutsatser ser vi att det hade varit intressant att fortsätta forska 

kring hur grundskolan arbetar med att motverka främlingsfientlighet. Här tänker vi oss en 

jämförande studie kring hur olika skolor i kommunen arbetar med att lösa konflikter som går 

att koppla till främlingsfientlighet. Hur mycket tid finns avsatt för att arbeta mot detta? Vilka 

resurser har skolan vad gäller ekonomi och kompetent personal för att förebygga 

främlingsfientlighet, mobbning m.m.? Genom litteraturen vi tagit del av i undersökningen har 

vi sett att t.ex. skolorna arbetar intensivt mot främlingsfientlighet när problemet först visat sig. 

Därför vore det intressant att titta på hur många skolor som verkligen arbetar förebyggande, 

alltså innan problemen visar sig inom skolan? 

 

Kanske det skulle behövas en samsyn (utöver samarbetet) mellan skolorna så att elever som 

senare strålar samman på högstadiet och gymnasiet har fått likvärdiga kunskaper och 

värderingar med sig från låg- och mellanstadiet. Här har vi diskuterat, utifrån egna 

erfarenheter, att det idag verkar fungera lite olika beroende på vilken skola det handlar om. 

Vissa skolor arbetar väldigt aktivt med dessa frågor, medan andra arbetar med dem lite 

mindre. Bland annat har vi funderingar kring hur arbetet ser ut på invandrartäta skolor v.s. 

skolor med få invandrarbarn. Det skulle vara intressant att titta på. 

 

Hur ser det ut på lärarutbildningarna vad gäller hantering av främlingsfientlighet, mobbning 

m.m.? Ytterligare en intressant fråga. Till sist har vi fått indikationer som visar att det skulle 

vara intressant att titta på om det finns skolor som inte enbart arbetar mot rasism och nazism, 

utan de som kanske mer inriktar sig på hur barn och ungdomar i Sverige har det idag. Finns 

dom skolorna? Hur arbetar dom? Vilka resultat har det i så fall gett? 

 

6.2 Slutord 

Vi har genom vårt samarbete med den här studien upptäckt att vi i stort har dragit samma 

slutsatser av vårt arbete trots våra olikheter som personer. Våra diskussioner har legat på 

samma nivå och vi ser att det har underlättat vårt arbete med den här studien. Dock är vi 

medvetna om att detta kanske gjort att vi inte helt lyckats vara så pass källkritiska och 

objektiva till vårt material som vi borde varit. Slutligen vill vi dock säga att vi upplever att vi 

genom studien har kunnat knyta ihop våra kunskaper kring hur vi ska arbeta 
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socialpedagogiskt med individer som på olika sätt är i behov av hjälp och stöttning. Detta 

innebär även att vi idag är medvetna om hur mycket viktig och användbar kunskap vi faktiskt 

fått med oss under utbildningen. Vi kan se hur saker och ting hänger samman, och att 

helhetsförståelse är en viktig egenskap, men även en medvetenhet om att vi kommer att ha 

stor nytta av dessa kunskaper i vårt framtida yrkesliv. 

 

42   



KÄLLFÖRTECKNING 
 
Alsmark, A. (2001). Sanningar och ansvar. Sveriges opinioner under andra världskriget 
[Elektronisk].  
Tillgänglig: http://vittoljud.levandehistoria.se/art_forskarna/01_forskarna.html [2006-04-10] 
 
Andersson, Å. & Malmsten, J. (2000). Klämtar klockan för Klippans kommun? En studie i 
rasism och antirasism. [Elektronisk]. Magisteruppsats IMER 41-80p, Malmö Högskola. 
Tillgänglig: http://dspace.mah.se/bitstream/2043/1079/1/Magisteruppsats.doc [2006-02-21] 
 
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Falun: Natur och Kultur. 
 
Asplund, J. (1983). Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. Göteborg: Korpen. 
 
Bauman, Z. (2000). Globalisering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bjørgo, T. & Carlsson, Y. (1999). Vold, rasisme og ungdomsgjenger:  -forebygging og 
bekjempelse. Oslo: Tano Aschehoug. 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Busch N., Flyghed J. & Mathiesen T. (1998). Gränslös Övervakning – Schengen, Europol och 
det europeiska polissamarbetet. Stockholm: Federativs förlag. 
 
Conger, J. & Galambos, N.L. (1997). Adolescence and Youth – psychological development in 
a changing world. (4:th ed.). USA: Longman. 
 
Durkheim, E. (1993). Självmordet. Lund: Argos. 
 
Englund, C. (2003). Värmlandspolisen tar krafttag mot nazistgäng [Elektronisk].  
Tillgänglig: http://www.expo.se/index_1.php?pg=http://www.expo.se/www/1_383.html 
[2006-03-07]. 
 
Erling, A. &  Hwang, P. (2001). Ungdomspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Evenshaug, O. & Hallen, D. (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Forsberg, E & Starrin, B. (1997). Frigörande kraft. Stockholm: Gothia. 
 
Holme, I. & Solvang, B. Krohn. (1997). Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 2., [rev. Och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hylland Eriksen, T. (2004). Rötter och fötter. Identitet i en föränderlig tid. Riga: Preses 
Nams. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lodenius, A-L. & Wikström, P. (1997). Vit makt och blågula drömmar : rasism och nazism i 
dagens Sverige. Stockholm: Natur och kultur.

http://vittoljud.levandehistoria.se/art_forskarna/01_forskarna.html
http://dspace.mah.se/bitstream/2043/1079/1/Magisteruppsats.doc
http://www.expo.se/index_1.php?pg=http://www.expo.se/www/1_383.html


Lundh, C. & Ohlsson R. (1999). Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Stockholm: 
Studieförbundet Näringsliv och samhälle. 
 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nilsson, B. & Waldemarsson, A-K. (1994). Kommunikation : samspel mellan människor. 2., 
[bearb. Och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Sastamoinen, A. (1962). Nynazismen. Stockholm: Tr.-AB Federativ. 
 
Shirer, W.L. (1989). Det tredje rikets uppgång och fall. D.4. [Ny utg.]. Stockholm: 
Månpocket. 
 
Stier, J. (2003). Identitet : människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svedberg, L. (2000). 2., [rev. och utök] uppl. Gruppsykologi : om grupper, organisationer 
och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svenning, C. (2000). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag. 
 
Sveriges lagar : innehåller författningar som trätt i kraft per den … (2004). 8. uppl. 
Stockholm: Thomson Fakta. 
 
Tajfel, H. & Turner. J.C. (2002). I Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. Social psychology. 3. ed. 
Harlow : Prentice Hall, cop. 
 
Tidningen Arbetaren (2000). Nr 41, sid 11-13. Samhällets som gjorde motstånd mot 
nazisterna [Elektronisk]. 
Tillgänglig: http://www.arbetaren.se/2000/41/nyhet4.html [2006-04-18] 
 
Trost, J. & Levin, I. (1999). Att förstå vardagen : med ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv. 2., [rev] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tönnies, F (2001). Community and civil society. Cambridge : Cambridge University Press. 
 
Ziehe, T. (2001). I Erling, A. &  Hwang, P. Ungdomspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Internetsidor 
http://www.codex.uu.se/oversikter/humsam/humsam.html [2006-02-18] 
Forskningsetiska rådets sammanställning av forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning 
 
Rapporter 
Exit för avhoppare. En uppföljning och utvärdering av verksamheten åren 1998-2001. BRÅ 
Rapport 2001:8. Tryck: Elanders Gotab, 2001. 
 
Avhandlingar 
Berglund, S-A. (1998). Val av livsstil : problemungdomars sätt att hantera verklighet och 
konstruera identitet. Umeå : Univ. : [Institutionen för socialt arbete, Univ.]. 
 
Frisk, L. (1993). Nya religiösa rörelser i Sverige : relation till samhället/världen, anslutning 
och engagemang. Åbo : Akademi : [Institutionen för religionsvetenskap].

http://www.arbetaren.se/2000/41/nyhet4.html
http://www.codex.uu.se/oversikter/humsam/humsam.html


INTERVJUGUIDE     Bilaga 1 
 
 
INLEDNING 
 
Information om syfte, konfidentialitet samt respondentens rätt att avbryta intervjun. 
Inhämta samtycke om bandupptagning. 
 
Teman istället för bara fasta frågor. Lättare att anpassa frågorna och minimera risken för 
alltför många ja-/nejsvar. 
 
Varje tema ska ha ett antal frågor som ska ge så mycket information som möjligt om det som 
är relevant för studien. 
 
Ställ inga hypotetiska, för långa och/eller dubbla frågor. Kan bli förvirrande. 
 
Inga ledande frågor. Intervjun ska ju leda till ny kunskap, och inte befästa egna värderingar. 
 
Validera vid behov – kolla av om vi förstått respondenten rätt för att minimera missförstånd. 
 
Avslutningsvis – fråga om respondenten har något att tillägga eller några frågor att ställa. 
 
 
TEMAN 
 

1. Vad är nazism och hur stor är omfattningen i Sverige idag? 
2. Vem blir nazist och varför? 
3. Vad har grupptillhörigheten för betydelse för individen? 
4. Varför väljer en person att hoppa av? 
5. Hur kan livet se ut efter ett avhopp? 
6. Vad finns för samhällshjälp att få för avhoppare, och vad saknas? 

 
1. Vad är nazism och hur stor är omfattningen i Sverige idag? 

- Kan du berätta hur nazismen ser ut i Sverige idag? Hur stort är det? 
- Hur kan en nazistisk organisation vara uppbyggd? 
- Hur går rekryteringen till? 
- Vad tror du om orsaker till att en person söker sig till en nazistisk organisation? 

 
2. Vem blir nazist och varför? 

- Vem var du i skolan och under din uppväxt (familj, släkt, vänner)? 
- Hur kom du först i kontakt med nazismen? 
- Valde du själv att gå med eller blev du värvad? 
- Hur reagerade familj/släkt/vänner? 
- Försökte någon stoppa ditt intåg i nazismen? 

 
3. Vad har grupptillhörigheten för betydelse för individen? 

- Vad krävde organisationen/gruppen av dig som individ? 
- Fanns det ett starkt grupptryck? I så fall – på vilket sätt? 
- Hade du något mål/motiv med ditt medlemskap?



4. Varför väljer en person att hoppa av? 
- Första tankarna om att hoppa av – hur dök dom upp? 
- Pratade du med någon om dina tankar? 
- Vad gjorde att du började tvivla? 

 
5. Hur kan livet se ut efter ett avhopp? 

- Hur ser ditt liv ut idag? 
- Har du eller har du haft kontakt med andra avhoppare, och har ni i så fall varit ett stöd 

för varandra? 
- Kan det finnas en hotbild kring en person som hoppat av? 
- Har din inställning till invandrare förändrats? 
- Känner du dig fortfarande stämplad som nazist, eller känner du att du blivit insläppt 

och accepterad av samhället? 
 

6. Vad finns för samhällshjälp att få för avhoppare, och vad saknas? 
- Visste du vart du kunde vända dig för att få hjälp vid ditt avhopp? 
- Fanns det någon professionell hjälp att få? 
- Vet du vad/om samhället har för hjälp att erbjuda en avhoppare idag? 
- Om du fick föreslå någon lämplig hjälp – vad skulle det då vara? 
- Vad tycker du fattas? 
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