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I n n led n in g
Sommeren 2021 m arkerer t i år siden terrorangrepet i Regjer ingskvartalet og på Utøya 22.
juli 2011, der 77 m ennesker m istet livet . Det høyreekst rem e tankegodset som inspirerte t il
angrepet er fort sat t en dr ivkraft for høyreekstremister nasj onalt og internasjonalt , og har
inspirert t il f lere terrorangrep de siste t i årene. På bakgrunn av det te har PST utarbeidet en
ugradert rapport som beskriver ut vik lingstrekk innen høyreekst remism e i Vesten, m ed vekt
på ideologi og fiendebilde.

Rapporten ser også på hvilke målsetninger de ulike høyreekst rem e retningene har ; hvorvidt
disse er langsikt ige eller kort sikt ige, og hvilke virkemidler som benyt tes for å nå disse
målsetningene. Denne rapporten vil primært ha fokus på utv iklingstrekk innen
høyreekst rem ism e, m en vil diskutere over lapp og synergieffekter mellom høyreradikale og
høyreekst rem e grupper og m ilj øer . 1

1 Det som hovedsakelig sk iller de høyreekst rem e fra de høyreradikale, er deres syn på dem okrat iet , og deres
aksept av vold for å skape polit isk endr ing. De høyreekst reme avviser demokrat iet og aksepterer voldsbruk for å
nå polit iske m ål. De høyreradikale er m otst andere av å bruke vold og forkaster ikke demokrat iet .

Sam m en d r ag

Høyreekst remismen har i økende grad blit t et t ransnasj onalt fenomen med et
t ransnasjonalt fokus. Mange høyreekst rem e henter inspirasjon på tvers av
landegrenser, og fremhever en vest lig fremfor nasj onal ident itet .

Høyreekst remister t ilpasser budskapet sit t i form og innhold for å t ilt rekke seg nye
t ilhørere. Over lapp fra høyreekst rem ideologi t il ant istat lige konspirasj onsteorier,
sam t øko- fascisme, forventes å vedvare.

Dagens høyreekstremister bruker ulike st rategier for å oppnå polit isk endr ing. De
høyreekst rem e ideologiske retningene som forfekter behovet for en øyeblikkelig
sam funnskollaps vurderes å ha en radikaliserende og m obiliserende effekt , og
utgjør således en potent terrort russel.

Høyreekst rem e digitale net tverk v il prege t russelbildet frem over. Nye terrorangrep
vil sannsynlig ut føres av enkelt stående aktører som har vært delakt ig i de digit ale
net tverkene.

Forebygging av terrorhandlinger krever sam arbeid mellom ulike sam funnsaktører .
Spesielt der soloterrorister eller m indre celler er involvert har også publikum en
vikt ig rolle. Det te fordi nærstående ofte er de første t il å regist rere varseltegn i en
begynnende radikaliser ingsprosess.
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Dag en s h øy r eek st r em ism e er m an g f o ld ig og t r an sn asj on al

Høy r eek st r em ism e er b l i t t e t t r an sn asj on a l t f en om en

Før 22. juli 2011 ble høyreekstrem ism e t radisjonelt anset t som et nasjonalt fenomen m ed
nasjonalt fokus. Høyreekstrem isters ident itet var i hovedsak forankret i nasj onen, og
fiendebildene ble ut ledet av lokale forhold. Den høyreekst rem e volden var i de fleste t ilfeller
ren gatevold mot lokale fiender, og delte likhetst rekk m ed gjengproblemat ikk.

I Norge opplevde de høyreekstrem e miljøene en form for kollaps et ter drapet på Benjam in
Herm ansen i 2001, et ter m assiv fordømm else fra sam funnet og en omfat tende
forebyggende innsats fra polit i og PST. Det var medlem mer fra den nynazist iske gruppen
Boot Boys som gjennom førte drapet . Gruppen ble oppløst i 2003.

Et ter 22.juli, og særlig de siste årene, har høyreekstrem ismen i stadig større grad blit t et
t ransnasjonalt fenom en med et t ransnasjonalt fokus. Det te komm er spesielt t il syne
gjennom det høyreekst reme tankegodset , hvor høyreekst rem e grupper henter inspirasjon
fra hverandre og på tvers av landegrenser. Høyreekstremister frem hever i større grad enn
før en vest lig, frem for nasj onal ident itet .

Fokuset på en vest l ig ident it et t ilret telegger for høyreekst rem e narrat iver2 som har
oppslutning på tvers av landegrenser. Det te inkluderer konspirasj onsteoriene «Eurabia»-3,
Zionist Occupied Government (ZOG) 4 og i økende grad konspirasjonen om at det pågår et
hvit t folkemord gjennom den såkalte «store utskiftningen». Det te begrunnes i lave
fødselsrater blant hvite og en innvandring som på sikt , ifølge t ilhengere av konspirasjonen,
vil føre t il en dem ografisk utsk iftning der hvite et ter hvert v il utgjøre et dem ografisk
mindretall i Vesten.

Høy r eek st r em e h ar e t m an g fo ld ig f ien d eb i ld e

Til t ross for sk ift ende narrat iv over t id, har høyreekstrem e allt id hat t et bredt og mangfoldig
fiendebilde. Det går et skille mellom det som defineres som yt re og indre fiender. Ytre
fiender inkluderer jøder, m uslim er og ikke-vest lige innvandrere, som anses å t rue
eksistensen t il den hvite kultur og rase. I ndre fiender inkluderer LHBT+ , polit iske part ier på
venst residen samt tradisjonelle medier. Disse aktørene er sent rale i fiendebildet fordi de
styrer samfunnet i en retning som fraviker fra høyreekst remes oppfatning av en
idealverden, der likest illing og innvandring ikke har noen plass.

Øk en d e sam ar b eid og n et t v er k sb y g g in g p å t v er s av lan d eg r en ser

Vi har de senere årene set t økt grad av net tverksbygging og samarbeid på tvers av
landegrenser, både gj ennom transnasjonale organisasj oner, samt konferanser og fest ivaler.
Et eksempel på økt internasjonalt samarbeid de siste 10 årene er Den Nordiske
Motstandsbevegelsen, som søker å skape en felles nordisk nasjonalsosialistisk stat gjennom
langsikt ig påvirkning av befolkningen. Det te er første gang siden drapet på Benjam in
Herm ansen i 2001 at man har fåt t etablert en nasjonalsosialist isk gruppe i Norge.

Høyreekst rem e bevegelser i USA fungerer i økende grad som en inspirasjonskilde for norske
og europeiske høyreekst reme. De m est frem t redende akselerasjonist iske gruppene og
foraene m ed t ransnasj onal innflytelse er am erikanske. Akselerasjonisme er en doktr ine

2 Høyreekst reme narrat iver er høyreekst rem istenes samlede forståelse og form idling av det ideologiske grunnlaget
de bygger sine holdninger og handlinger på.
3 Konspirasjonen legger t il grunn at ledere i land hvor m ajoriteten er muslimer og vest lige ledere har inngåt t enn
hem melig pakt om å islamisere Vesten gjennom innvandring.
4 ZOG er en ant isem it t isk konspirasjon om at jødene styrer verden.
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innen høyreekst rem ism e som oppfordrer t il pol it isk m ot ivert vold og terrorhandlinger for å
igangset te det de anser som den kom m ende rasekr igen. De am erikanske høyreekst rem e
aktørene vurderes som vikt ige drivere for europeisk t ransnasj onal høyreekst rem ism e, og
denne t renden forventes å vedvare.

Øst -europeiske høyreekstreme har de siste årene knyt tet t il seg vest -europeiske
høyreekst rem e gj ennom net t verksbygging og påvirkning. Dannelsen av ideologiske
fellesskap og net tverksbygging på tvers av Europa har et potensiale for å radikalisere
norske høyreradikale og høyreekstreme.

Tr an sn asj on a le h øy r eek st r em e su b k u lt u r er p å n et t e r sen t r a le ar en aer f o r
r ad ik a l i ser in g o g n et t v er k sb y g g in g

Høyreekst rem e subkulturer på net t vil i økende grad supplere rollen som fysiske
organisasjoner t radisjonelt har hat t . Nye høyreekst rem e angrep vil sannsynlig fortsat t
ut føres av soloaktører som har vært delakt ige i disse digit ale subkulturene. Personer som
har gj ennom ført høyreekstreme terrorangrep vil for tset te å inspirere andre i subkulturene.

Grenseoverskridende hum or, m em es og spillreferanser som dehum aniserer grupper i
f iendebildet er et særskilt kulturelt t rekk ved de digit ale net tverkene. Det er ikke
nødvendigvis slik at alle i subkulturen er ekst reme i ideologisk forstand, m en de kan t rekkes
mot grenseoverskridende humor og det polit isk ukorrekte. Det er en bekymring knyt tet t il
radikaliser ingspotensialet hos enkelte av disse, da innholdet og gruppedynamikken bidrar t il
å senke voldsterskelen blant mot takerne. De digitale subkulturene gir en følelse av sosial
t ilhørighet .

Det er overlapp mellom høyreekst rem e m iljøer fysisk og digit alt . Blant annet brukes
internet t som rekrut ter ingsplat t form for fysiske m iljøer, og de knyt ter kontakt m ed
likesinnede over net t . Gjennom ulike sosiale m edier form idles høyreekst remt tankegods.
Sam t idig har vi set t at enkeltpersoner, på ulike applikasjoner, fungerer som portåpnere inn
t il fysiske, høyreekstreme m ilj øer .

Høy r eek st r em e st r a t eg ier
I dagens høyreekst rem ism e ser vi et skille når det komm er t il valg av hvilke st rategier og
virkemidler som er foret rukket for å oppnå polit isk endr ing. Man kan skille m ellom de
strategiene som søker sam funnsendring på sikt , og de som ønsker sam funnsendring her og
nå. Metapolit ikk og akselerasjonisme representer to yt terpunkter i utv iklingen som gir
økende grunn t il bekymring.

Metapolit ikk har blit t en sent ral st rategi for flere høyreekst rem e miljøer som har en
langsikt ig m ålsetning om sam funnsendring. Metapolit ikkens st rategi er å påvirke
befolkningen kulturelt og intellektuelt i den hensikt å skape oppslutning i befolkningen om å
motvirke mult ikulturalisme. Metapolit ikken bruker dem okrat iske prosesser for å frem me
illiberale og ant idemokrat iske verdier. Således utgjør st rategien en t russel m ot det liberale
dem okrat iet s sentrale verdier som kulturelt og religiøst mangfold.

Det andre yt terpunktet er akselerasjonism en, som forfekter behovet for en øyeblikkelig
endring av det polit iske styreset tet gj ennom en altomfat tende sam funnskollaps fremtvunget
av terrorhandlinger. Akselerasj onismen har fåt t oppslutning blant yngre høyreekst rem ister
på net t .

Et sentralt aspekt innen høyreekstreme retninger som akselerasjonisme er betydningen av
voldsutøvelse. Mens andre høyreekstreme retninger vier fokus t il hvordan et idealsamfunn
skal se ut , er akselerasj onisme i m indre grad frem t idsret tet . Et fremt redende narrat iv i
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subkulturen handler om å rive ned det eksisterende system et gj ennom terrorhandlinger,
med mindre oppm erksom het ret tet m ot hvordan sam funnet skal se u t et ter kollapsen.

For mange akselerasj onister er vold for voldens egen del et v ikt ig element . Terrorhandlinger
blir hyllet og oppm untret i akselerasj onist iske fora på net t , uavhengig av ideologisk
t ilhørighet . Der terrorhandlingene frem st illes gjennom spillterm inologi, også kalt
gamificat ion of terror ism , får volden også et rent underholdningsaspekt , avskåret fra det
ideologiske budskapet .

Høy r eek st r em ism e t ar n y e fo r m e r

Øk o - f ascism e v i l v ok se so m en r eak sj o n p å op p lev d r essu r sm an g el

Øko- fascism e er en ideologisk retning innen høyreekstremisme, som er i vekst . Den bygger
på det fascist iske tankeset tet om et rasehierarki og biologiske natur lover. Frykten for en
verden i endring gjør at fenomener som masseinnvandring og m angel på ressurser bygger
opp under argumenter om at den dem okrat iske modellen for likeverd og jevn fordeling av
goder ikke er bærekraft ig. Den m å derfor erstat tes av en autor itær sam funnsmodell basert
på nasj onalsosialism e. I øko- fascismen ligger en frykt for å m iste priv ilegier og ressurser t il
andre raser og folkeslag, som ikke er beret t iget en t ilstedeværelse i Vesten, og som også
overbefolker j orden i ekstremistenes øyne.

Høyreekst rem e grupper er dagsaktuelle i hvordan de forankrer egne ideologiske budskap i
generelle, globale ut fordringer. Økt fokus på klimaendringer og knappe ressursgrunnlag vil
fort set te å gi næring t il øko- fascist iske holdninger. Det te gj elder både innen t radisj onelle
høyreekst rem e m iljøer, men også i overgangen mellom ekst rem e og radikale grupper, samt
mer konspirasjonsteoret iske m iljøer. Vilj en t il vold som virkem iddel vil være t ilstede hos de
øko- fascistene som fremm er et akselerasj onist isk budskap om nødvendigheten av en
samfunnskollaps.

Ko n sp i r asj o n st eor ien es sy n er g ie f fek t m el lo m an t i st a t l i g e ak t ør er o g
h øy r eek st r em ist er v i l ved v ar e

Covid-19-pandem ien har hat t en samlende effekt på ulike m iljøer innen yt re høyre. 5 Det er
spesielt det ant istat lige tankegodset som har vokst i takt med vaksinem otstand og
motstand mot sm it tevernst iltak. Ant istat lige konspirasjons- teorier som New World Order
(NWO) og Deep State, basert på tanken om at verden styres av en hemm elig, global elite,
har fåt t fot feste også i Norge. NWO-teor ien har mange fellest rekk med ZOG- teorien, og
bidrar t il å legit im ere ant i-sem it t ism e. Tilhengere av denne konspirasj onsteor ien er
overbevist om at norske st yresmakter heller svarer t il denne påståt te ( jødiske) elit en enn å
t j ene den norske befolkning.

Konspirasjonsteorier og konspirasj onsteoret iske m ilj øer har blit t m ye m er synlige både
digitalt og fysisk de senere årene. Sam menfallet m ed pandem ien og en dyp m ist illit t il
myndighetene og deres sm it tevernt iltak har st yrket konspirasjonsteoret iske m ilj øer i
Vesten.

Høyreekst rem e aktører bruker ant istat lig retor ikk i propaganda- og rekrut ter ingsøyemed.
Det knyt tes bekymring t il at individer som forfekter ant istat lige konspirasjonsteorier

5 Yt re høyre er en sam lebetegnelse for både høyreekst rem e og høyreradikale ideologier . To hovedt rekk
kjennetegner organisasjoner og grupper som faller inn under kategorien «yt re høyre». For det første er tanken om
at stat og folk skal være et t ; grupper som ikke regnes som en del av folket utgjør automat isk en trussel (yt re
fiender ) . For det andre er yt re høyre enten mot det bestående liberale dem okrat iet , eller så ut fordrer de noen
kjerneverdier i dem okrat iet ( indre fiender) .
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radikaliseres t il høyreekstremisme. Det er m ulig at over lappet m ellom ant istat lige og
høyreekst rem e aktører v il vedvare et ter at pandemit iltakene opphører.

Ny e k j øn n sd im en sj o n er u t f o r d r er h øy r eek st r em ist er s v er d en sb i l d e

Høyreekst rem ism en fremm er et budskap hvor biologiske forskj eller er sent ralt , og det te
gjelder også kjønnsforskjeller . Stereotypiske kjønnsroller frem mes, hvor m enn skal være
maskuline og kvinner skal være fem inine. Det te perspekt ivet på k jønn gjør at liberalistiske
prinsipper som likest illing, og ret t igheter for LHBT+ utgjør en t russel m ot det
høyreekst rem e idealsam funnet . I en t id hvor t radisjonelle kjønnsnorm er blir mer f lytende
ser man en stadig sterkere reaksjon fra høyreekst rem ister, og det te har medført et økt
fokus på blant annet t ranspersoner i høyreekstremisters fiendebilde.

De fleste høyreekst remister er menn. Selv om kvinner anses å være sårbare og
underordnede m enn kan de også ha roller som utøvere eller bidragsytere i høyreekst rem e
milj øer . Kvinnene spiller en nøkkelrolle ved å skulle bære fram hvite barn, for å reversere
den påståt te dem ografiske utskiftningen av hvite. Dersom de begår rasem iksing gjennom å
få barn med ikke-hvite menn anses de som forrædere.6

Kvinnehatet , som gjennomsyrer de fleste høyreekst rem e retninger, er spesielt synlig i ulike
incelfora7 på net t . Det er prim ært yngre m enn som opplever seg avvist av sam funnet , og i
særdeleshet av kvinner, som finner et meningsfellesskap i disse foraene. Selv om incel -
bevegelsen og høyreekst remisme er to separate fenom ener, har de flere fellest rekk som
klassiske kjønnsnorm er og rasist iske undertoner. For både høyreekst rem ister og de som
t ilhører incel-bevegelsen kan terrorhandlinger i visse t ilfeller forstås som gjenoppret telse av
tapt maskulinitet .

Kon k lu sj on
Høyreekst rem ism en har i økende grad blit t et t ransnasjonalt fenomen med et t ransnasjonalt
fokus. Mange høyreekst rem e henter inspirasjon fra hverandre, på tvers av landegrenser. De
høyreekst rem e ideologiske retningene som forfekter behovet for en øyeblikkelig
samfunnskollaps vurderes å ha en radikaliserende og mobiliserende effekt , og utgjør
således en potent t errort russel.

Det forventes at høyreekstrem terror v il bli ut ført av enkeltstående aktører og sm å celler,
med var ierte sam m ensetninger av både ekstrem e ideologiske og personlige overbevisninger
som handlingsgrunnlag.

Forebygging av terrorhandlinger krever sam arbeid m ellom ulike samfunnsaktører . Spesielt
der soloterrorister eller m indre celler er involvert har også publikum en vikt ig rolle. Det te
fordi nærstående ofte er de første t il å regist rere varseltegn i en begynnende
radikaliser ingsprosess.

6 Skjelsbæk, Leidig, Beau Segers &Thorleifsson: «What role does gender play in the far r ight?» in C-REX
C o mp end ium “ Kno wing what ’s ( f ar ) r ig ht ” 202 0 .
7 I ncel er en forkor telse for involuntary celibacy – ufriv illig sølibat .
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