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Abstract 

The terror attacks in Oslo, July 22, 2011, executed by Anders Behring Breivik, 

showed the deadliest outbreak of political violence in Norway since World 

War II. After the subsequent apprehension of Breivik, discussions about his 

ideological positioning soon emerged. While Breivik was initially described 

as an Islamophobic, right wing-extremist, a few expert witnesses and scholars 

labeled him and his manifesto 2083: A Declaration of European Independence as 

fascist. Some analysts disagreed with such a categorization and argued that 

Breivik's views had little to do with fascism. Other commentators and 

academics partly agreed with the fascist label but added that Breivik's 

ideology differed from classical fascism in several ways.     

The aim of this research is to examine whether the manifesto 2083 can be 

classified as fascist according to various established definitions and ideal 

types of fascism. In particular, this research draws on the theories, definitions, 

and ideal types of fascism of established scholars Roger Griffin, Stanley G. 

Payne, and Emilio Gentile to inform a content analysis of 2083.The study's 

relevance concerns the ideology of and behind certain violent political 

activism, and if fascism is undergoing a transformation which urges updates 

of established definitions of the phenomenon. 2083 is treated as an outlier or 

deviant case of fascism.  

This research finds that 2083 does fulfill several fascist criteria, and even 

concepts central to the ideal types. However, the results are at times 

ambiguous and open to further interpretation. Fascist concepts such as 

national rebirth, a glorification of violence, and religiously tinged activism are 

expressed in the manifesto, but crucial details regarding them remain 

unexplored or unspecified. 2083's violent strategies for achieving desired 

societal change have striking similarities with certain contemporary race 

radicalism; while descriptions of societal condition and utopian goals share 

certain fascism characteristics, but also resemble late 19th Century German 

revolutionary conservatism or proto-fascism. Thus, one might rather see 2083 

as hybrid form of different, already existing, fascist ideological traits rather 

than a “new” form of fascism. 

 





xiii 

Sammanfattning 

De terrorattacker som utfördes av Anders Behring Breivik i Oslo den 22 juli 

2011 var det dödligaste uttrycket för politiskt våld i Norge sedan det andra 

världskriget. Snart efter Breiviks gripande började diskussioner föras om hans 

ideologiska uppfattning och politiska hemvist. Tidiga utlåtanden gjorde 

gällande att han var en islamofobisk högerextremist, men några expertvittnen 

hävdade att Breivik och hans manifest 2083: A Decaration of European 

Independence snarare var fascistiska. Vissa analytiker motsatte sig detta och 

påstod att Breiviks åsikter uppvisade få likheter med fascism. Andra 

kommentatorer och akademiker gav delvis medhåll till den fascistiska 

klassificeringen men menade att Breiviks ideologi på flera sätt skiljde sig från 

klassisk fascism. 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida manifestet 2083 kan 

klassificeras som fascistiskt enligt olika etablerade definitioner och idealtyper 

av fascism. För att genomföra en innehållsanalys av 2083 används de teorier, 

idealtyper och definitioner av fascism som de etablerade akademikerna Roger 

Griffin, Stanley G. Payne och Emilio Gentile utarbetat. Studiens relevans utgår 

från diskussioner om ideologiers betydelse för vissa former av politiskt 

våldsam aktivism och om fascismen som ideologi genomgår förändringar 

vilka kan föranleda uppdateringar av dess definitioner. 2083 behandlas i detta 

sammanhang som ett kritiskt eller avvikande fall av fascism. 

Studiens resultat visar att 2083 uppfyller ett flertal kriterier för fascism och 

även vissa av de använda idealtypernas centrala koncept. Samtidigt är andra 

resultat tvetydiga och föranleder vidare diskussion. Fascistiska teman såsom 

en önskan om en nationell återfödelse, våldspositivitet och religiöst betonad 

aktivism återfinns i manifestet, men viktiga detaljer kring dem utvecklas inte 

eller förblir ospecificerade. De våldsamma strategier för samhällelig 

förändring som existerar i 2083 har klara likheter med vissa samtida former 

av rasradikalism, medan manifestets beskrivningar av det nuvarande 

samhällstillståndet och även dess utopiska framtidsvisioner på flera sätt 

påminner om fascistiska motsvarigheter. Samtidigt finns där också likheter 

med protofascism och radikalkonservatism från det sena 1800-talet. Därför 

kan 2083 betraktas som en hybrid av olika redan existerande former av 

fascism, snarare än som en "ny" sorts fascism. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Klockan 15.25, fredagen den 22 juli 2011, exploderade en bomb i 

Regeringskvarteret i Oslo i Norge. Explosionen medförde att åtta personer 

dog och att nio andra människor blev allvarligt skadade. Ungefär femhundra 

personer befann sig i området när bomben exploderade.1 Minst tvåhundra av 

dessa ådrog sig fysiska skador och psykiskt lidande. Explosionen medförde 

omfattande materiella skador för såväl statsministerns departementslokaler 

som för kringliggande byggnader, däribland Justitie- och polisdepartementet, 

Närings- och handelsdepartementet, Olje- och energidepartementet, 

Arbetsdepartementet, Finansdepartementet och Kunskapsdepartementet.2  

Mindre än två timmar senare samma dag, klockan 17.21, började ett 

massmord på Utøya i Hole kommun. Det norska socialdemokratiska partiets 

ungdomsförbund, Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) hade vid tillfället sitt 

årliga sommarläger på ön. Av de 564 människor som befann sig på ön var 530 

medlemmar i förbundet. 69 av dessa dödades genom skottlossning och 

ytterligare 33 skadades på samma sätt. I tillägg till fysiska skador drabbades 

ett stort antal människor av psykiskt lidande.3 

Klockan 18.34 greps en trettiotvåårig man, misstänkt för att ha anlagt 

explosionen inne i Oslo och för att ha utfört masskjutningarna på Utøya. 

Innan dess hade han ringt till polisen för att ange sig själv och under samtalet 

presenterat sig som "kommendör för den norska antikommunistiska 

motståndsrörelsen".4 Hans namn var Anders Behring Breivik och kom året 

därpå att vid Oslo tingsrätt dömas till tjugoett års fängelse och till minst tio 

års förvaring efter avtjänat fängelsestraff, för åtalspunkterna massmord, att 

ha orsakat en dödlig bombexplosion och för terrorism.5 Detta har beskrivits 

som det allvarligaste våldsdåd som skett i Norge sedan andra världskriget.6 

 

 
1 Domen mot Breivik (2012), Oslo Tingsrett TOSLO-2011-188627-24 (11-188627MED-OTIR/05). Sid 1.  
2 Ibid. Sid. 4.  
3 Ibid. 
4 Layton, Josh (2011) "Anders Behring Breivik's calls to police are made public", The Guardian, 2011-11-

25. Hämtad 2016-09-24. 
5 Domen mot Breivik (2012). Sid 69-71. 

6 Stoltenberg, Jens (2011). Citerad i Haaretz World News, 2011-07-23. Hämtad 2016-09-25. 
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Strax efter att de första händelserna ägt rum spreds nyheten snabbt. Efter det 

första dygnets förvirring och spekulationer kring vem eller vilka som kunde 

tänkas vara ansvariga för dådet, offentliggjordes namnet på den misstänkte. 

Många reagerade med förvåning då det visade röra sig om en vit norrman, 

född och uppväxt i samma huvudstad som han valde att orsaka sin förödelse 

i.7  

Inte enbart Breiviks handlingar var förvånande utan också hans 

motivering till dem. Det visade sig att gärningsmannen så fort som möjligt 

efter gripandet var benägen att berätta om varför han utfört sina dåd. Under 

de första förhören berättade han att han agerat på eget bevåg, men i samarbete 

med en organisation som planerat att överta makten i Norge och sedermera 

Europa. Detta för att förhindra det pågående folkmord som Europa utsätts för 

i form av påtvingad invandring och så kallad islamisering, vilket undergräver 

västerlandets kultur och demografi. Enligt Breivik var det inträffade bara de 

första aktionerna av fler planerade.8 När dessa upplysningar började cirkulera 

i media kom Breivik att benämnas som en högerextrem fundamentalist, med 

ett hat gentemot Norges vänsterpolitiker, multikulturalism och muslimer.9 

Dåden framstod alltså som politiskt motiverade. Detta bekräftades också av 

att Breivik strax före själva utförandet av sina dåd skickat ett dokument på 

över femtonhundra sidor med namnet 2083 – A European Declaration of 

Independence till fler än tusen mottagare. Denna text kom att kallas för ett 

manifest, i vilket Breivik detaljerat uttryckte sina politiska åsikter. Senare 

skulle han också hävda att han utfört sina dåd i syfte att marknadsföra detta 

manifest.1011  

Ändå verkade det hela framstå som oförklarligt. En person som utfört 

något sådant kunde väl inte ha handlat enbart på grund av eventuella 

politiska övertygelser? En första utredning och rättspsykiatrisk undersökning 

av Breivik kungjorde att han inte kunde anses som tillräknelig. Anlitade som 

sakkunniga gav psykiatrikerna Torgeir Husby och Synne Sørheim den 29 

november 2011, efter närmare fem månaders utredning, utlåtandet att den 

misstänkte led av paranoid schizofreni då hans världsbild framstod såpass 

 
7 Bangstad, Sindre (2014) Anders Breivik and the Rise of Islamophobia, Zed Books Ltd. Sid 2–3. 
8 Seierstad, Åsne (2013) En av oss, Bonniers Förlag AB. Sid. 377–380. 

9 Beaumont, Peter (2011) "Anders Behring Breivik: profile of a mass murderer", The Guardian 2011-07-

23, hämtad 2016-09-20. 
10 Lippestad, Geir (2013) Det vi kan stå för, Modernista förlag. Sid 94. 

11 Feldman, Matthew (2012) "Viewpoint: Killer Breivik's links with far right", BBC News, 2012-08-27, 

hämtad 2016-09-20.  
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främmande. Under utfrågningarna uppgav Breivik, bland annat, att det i 

Norge pågår en etnisk rensning och en krigsföring gentemot västerlänningar 

i allmänhet och icke-muslimer i synnerhet. Som ledare för en hemlig 

paramilitär organisation valde han att agera emot detta med våld. Breiviks 

utsagor förklarades vara vanföreställningar. Den vokabulär och de märkliga 

termer han använde sig av för att beskriva sin världsbild verkade till stor del 

bestå av egna uppfunna ord, så kallade neologismer, vilket vägdes in i 

bedömningen.12 Saken borde därmed varit klar. Det rörde sig om en galning.  

Likväl höjdes snabbt kritiska röster som ifrågasatte utvärderingen. 13 

Rätten kom att anse att ifrågasättandena var av såpass viktig karaktär, att en 

andra psykiatrisk utvärdering föranleddes. Denna gång under ledning av 

psykiatrikerna Agnar Aspaas och Terje Tørrisen, som efter fyra månaders 

utredning konkluderade att de inte fann tecken på en allvarlig psykisk 

störning hos Breivik. Psykiatrikern Arnhild Flikke menade att även om den 

misstänktes politiska föreställningar var extrema, motsvarade de tankegods 

som var långt från ovanliga i delar av den högerextrema miljön. I denna anses 

islam och muslimer vara yttre fiender, och politiker och journalister ses som 

inre fiender. Samtliga måste bekämpas för att rädda nationen. 14 Detta var 

också den slutledning som rätten baserade sin fällande dom på, och således 

ansågs Breivik tillförlitlig.15 

 

Under rättegången tillkallades flera expertvittnen, vilka bekräftade att 

Breiviks politiska övertygelse och världsbild delades av flera ideologiska 

sympatisörer. 16  Expertvittnena var Øyvind Strømmen, journalist; Terje 

Emberland, religionshistoriker; Mattias Gardell, också religionshistoriker; 

Lars Gule, filosof; samt Tore Bjørgo, terrorismforskare.17  

Det samlade intrycket var att Breiviks idéer till största delen hade hämtats 

från vid den här tidpunkten, för de flesta, mindre kända18 islamofobiska delen 

 
12 Domen mot Breivik (2012). Sid. 49–60. 
13 BBC Northern Ireland (2012) This World: Norway's Massacre, BBC Nth Ireland. 

14 Domen mot Breivik (2012). Sid. 65. 
15 Ibid. Sid. 69–71. 
16 Wigl, Kerstin (2012) "Breivik var en i massan av anonyma män", Aftonbladet 2012-06-01, hämtad 

2016-08-20. 
17 Gardell, Mattias (2013) ”Anders Behring Breiviks politiska hemvist och motivbild. 

Sakkunnigrapport inför rättegången i Oslo, 4 juni 2012., Arkiv. Tidsskrift för samhällsanalys. Hämtad 

2016-11-03. 
18 Se Indregard, Sigve (red.) (2012) Motgift: akademisk response på den nye høyreekstremismen, Flamme 

forlag & Forlaget Manifest. 



4 

av den högerextrema miljön. Denna inriktning blandar konspiratoriska idéer 

om hur muslimer i hemlighet bedriver ett maktövertagande över västvärlden, 

med biologiskt rasistiskt färgade uppfattningar om hur muslimer utkämpar 

en ”demografisk krigsföring” genom att i Europa föda fler barn än etniska 

européer för att på så vis bli överlägsna i antal gentemot de senare.19 

Islamofobi, fientlighet eller hat gentemot islam och muslimer, 20  är ett 

fenomen som vuxit generellt under de senaste fyrtio åren och särskilt under 

de senaste arton. 21  Analytiker som undersökt fenomenet menar att hat 

gentemot muslimer är något som fått alltmer genomslag i högerextrem och 

populistisk politik.22 Framförallt i Västeuropa har partier som i sin framtoning 

betonat islamfientliga budskap fått betydande positioner i sina respektive 

länders parlament, men denna trend återfinns också i USA och i Indien.23 

Islamofobi är i den parlamentariska demokratin inte enbart förbehållet partier 

och grupper på den extrema högerkanten eller hos högerpopulistiska partier. 

Den är snarare en etablerad del av den allmänna västerländska politiska 

debatten och diskursen. 24  Idéerna existerar på makro-, meso-, och 

mikronivå.25 Den islamofobiska miljön består av akademiker, politiska partier, 

aktivistgrupper, författare och skribenter som enskilda aktivister och 

aktörer.26 Breivik är en av de sistnämnda.  

Islamofobin och dess underkategori counterjihadismen har i sin nuvarande 

form antagit en distinkt karaktär, men bygger på narrativ som existerat i 

andra politiska och idéhistoriska sammanhang. Islamofobi är inte en ideologi 

i sig själv. Det är däremot en världssyn som består av politiska, religiösa och 

historiska argument vilka använts i ideologiska syften. Breiviks manifest 2083 

utgör ett koncentrat, eller ett derivat, av den islamofobiska miljön vilken finns 

representerad på flera nivåer i samhället. Ensamma skribenter och bloggare 

som Peder Nøstvold Jensen (alias Fjordman), akademiker eller 

 
19 Malm, Andreas (2009) Hatet mot muslimer, Bokförlaget Atlas. Sid 130–225. 

20 För en diskussion om själva termen islamofobi, se t ex Löwander, Birgitta, Hagström, Mirjam (2011) 

"Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete", rapport, Forum för 

levande historia. 
21 I kölvattnet av Al-Qaidas terrorangrepp mot USA den 11 september 2001. 
22 Löwander, Birgitta, Hagström, Mirjam (2011). Sid. 10.  
23 Wodak, Ruth (2014) ”Right-wing populist parties on the rise”, Cyprus Mail, 2014-03-04, hämtad 

2016-09-27. 
24 Mudde, Cas, (2007), Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press. Sid. 84. 
25 Fekete, Liz (2012) "The Muslim conspiracy theory and the Oslo Massacre", Race and Class, 53:3. Sid. 

30. 
26 Se Indregard, Sigve (red) (2012), Malm, Andreas (2009), Gardell, Mattias (2012) Islamofobi, Leopard 

förlag, Bangstad, Sindre (2014). 



5 

pseudoakademiker som Bruce Bawer och Gisèle Littman (mer känd under sin 

pseudonym Bat Ye'or), aktivistgrupper som English Defence League, Stop 

Islamisation of Nations och Pegida samt politiska partier som rönt olika 

nivåer av framgång i nationella val som Sverigedemokraterna i Sverige, 

Vlaams Belang i Belgien, Fremskrittspartiet i Norge och Dansk Folkeparti i 

Danmark, visar att islamofobi inte är en avgränsad politisk subkultur utan 

existerar på flera nivåer i den samhälleliga diskursen. Idéer hämtade från 

samtliga av dessa nivåer finns representerade i Breiviks manifest. Breivik själv 

är således en länk till denna politiska idémiljö, då han säger sig vara en 

förmedlare av dessa åsikter snarare än en ideolog.27 

Breiviks idéer ingår alltså i ett större sammanhang. De motiv, visioner och 

meningar han gett uttryck för i sitt manifest, under förhör och i sina 

försvarstal under rättegången är inte unika för honom. De är ekon av 

islamofobiskt idégods som han sammanställt, kommenterat och sedan spritt 

vidare. Detta kunde också snabbt konstateras när de första analyserna av hans 

manifest var genomförda, då det visade sig att en stor del av textinnehållet 

inte var författat av Breivik själv. Manifestet visade sig snarare vara ett 

kompendium av ett stort antal texter skrivna av olika författare, som Breivik 

i sin tur reproducerat och redigerat för att sedan komplettera med egna 

reflektioner och eget material.28 

Breivik har genom sina aktioner blivit en inspirationskälla för ett flertal 

sympatisörer inom den militanta islamofobiska miljön. Breivik har av olika 

grupper, aktivister och sympatisörer från olika länder hyllats som en person 

som vågat sätta handling bakom sina ord och därför ses som en martyr och 

ett föredöme. 29  En av dessa är Brenton Tarrant, som genomförde en 

masskjutningsattack riktad mot muslimer i Christchurch i Nya Zeeland, den 

15 mars 2019. 30  Breiviks idéer har alltså fått genomslag och fortsätter att 

inspirera potentiellt våldsamma individer eller grupper. Manifestet 2083 intar 

på grund av detta en särställning bland det samlade material som existerar 

inom den islamofobiska miljön. Det är en text som visar vad som inspirerat 

Breivik till sina handlingar, men också vad som potentiellt kan inspirera 

andra personer till att begå våldsdåd av liknande karaktär. 

 
27 Bangstad, Sindre (2014) Anders Breivik and the Rise of Islamophobia, Zed Books. 
28 Indregard, Sigve (red) (2012). Sid. 19. 
29 Johannes Due Enstad (2017) “Glory to Breivik!”: The Russian Far Right and the 2011 Norway 

Attacks, Terrorism and Political Violence, 29:5. Sid. 773–792. 
30 Grabovac, Haris: ”Mördarens manifest är en cocktail av vit makt-idéer”, Expo, 2019-03-15. Hämtad 

2019-08-25.  
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Samtidigt som det kunde konstateras att Breivik handlade enligt en 

islamofobisk agenda, var det inte entydigt var denna agenda kunde placeras 

på en klassisk politisk skala. Breivik har själv etiketterat sig på ett flertal olika 

sätt – som antikommunist31, nationalist, kulturkonservativ och kulturkristen32. 

Vissa kommentatorer och analytiker gjorde gällande att Breiviks ideologi 

verkar följa klassiska högerextrema idétraditioner med utgångspunkt i 

visionen om en slags paneuropeisk utopi. 33  En annan klassificering av 

ideologin i 2083 är occidentalism: ett hat gentemot urbanisering, 

konsumtionshets, modernitet, och parlamentarisk demokrati.34  

Somliga bedömare hävdade i ett tidigt skede att Breivik representerar en 

sorts nationalism,35 medan andra menade att detta var en felaktig benämning 

och istället ansåg att han snarare är fascist.36 Breivik själv kom senare under 

en period att kalla sig själv för fascist, för att därefter titulera sig som 

nationalsocialist.37 I samband med detta påstod han dessutom att delar av den 

islamofobiska retoriken i 2083 var förtäckt etnonationalism.3839 

Manifestets ideologiska hemvist är alltså inte avgjord, samtidigt som 

problemet kring en sådan klassificering väcker vidare frågor om den 

eventuella fascism som 2083 möjligen är ett uttryck för. Vad innebär 

begreppet fascism idag? Har dess karaktär förändrats och hur kan den i så fall 

kännas igen? Är tidigare idealtyper och definitioner av fascism fortfarande 

adekvata för att beskriva fenomenet? 

1.2 Relevans och studiens syfte 

Denna studie handlar om Anders Behring Breiviks manifest 2083 och är ett 

bidrag till forskningen kring klassificeringen av dess politiska ideologi. 

 
31 Krokfjord, Torgeir, Meldalen, Sindre Granly, Hansen, Frode (2012) "Breivik bygger hemmelig 

nettverk i fengselet", Dagbladet, 2012-04-29, hämtad 2016-09-27. 
32 Gibson, David (2011) "Is Anders Breivik a 'Christian' Terrorist?", Times Union, 2011-07-28. Hämtad 

2016-09-28. 
33 Jackson, Paul (2011) "Anders Behring Breivik's ideology considered", Slovak Daily Pravda, 2011-08-16. 

Hämtad 2016-09-29. 
34 Borchgrevink, Aage (2013) A Norwegian Tragedy: Anders Behring Breivik and the Massacre on Utøya, 

Polity Press. 
35 Hegghammer, Thomas (2011) "The Rise of the Macro-Nationalists" The New York Times, 2011-07-30. 

Hämtad 2016-09-20. 
36 Torgersen, Hans O., Børringbo, Klaus, Melgård, Marie (2012) "Ekspert mener Breiviks ideologi er 

fascistisk", Aftenposten, 2012-05-31. Hämtad 2016-09-29. 
37 Rognsvåg, Silje (2015) "Breivik mener 'Jesus er patetisk'", Dagen, 2015-11-19. Hämtad 2016-09-28.  
38 Kjos, Ingeborg (2016) ”Brevet fra Breivik”, Dagbladet, 2016-03-18. Hämtad 2019-08-25. 
39 Vergara, Daniel (2014) ”Breivik vill deportera illojala judar”, Expo, 2014-01-10. Hämtad 2019-08-25. 
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Studien är således ett försök att bidra till forskningen om nutida fascism och 

om etablerade idealtyper av fascism. Den övergripande frågan berör 

huruvida manifestet kan ses som ett uttryck för fascism, och om det i så fall 

visar om fascismen vidareutvecklats och antagit en ny form.  Studien kan 

därför ses som en fallstudie vilken berör huruvida en politisk ideologi 

eventuellt förändrats över tid.  

1.2.1 En tidigare okänd högerextremism? 

Juridikforskaren Martyn Denscombe hävdar att genomförandet av relevant 

forskning inom samhällsvetenskapen förutsätter att urvalet av de fall och 

teorier som skall ligga till grund för framställningen sker med utgångspunkt 

i kända attribut. 40  En överblick av Anders Behring Breiviks (hädanefter 

benämnd Breivik) manifest 2083 indikerar att hans ideologiska utgångspunkt 

verkar befinna sig långt bort på den politiska skalans högerkant. Breivik kallar 

sig i texten för "kulturkonservativ" och "nationalist", och analytiker och 

expertvittnen har kallat honom för "fascist" och "högerextremist”. Därför är 

det lämpligt att förlägga de teoretiska och ideologiska utgångspunkterna för 

studien i närliggande områden. 

Terje Emberland och Mattias Gardell, båda expertvittnen i rättegången 

mot Breivik, menar att Breiviks världsbild kan förankras i en fascistisk 

tradition. 41  Gardell baserade sitt sakkunnigutlåtande på fascismforskaren 

Roger Griffins definition av fascism från 1991.42 

Intressant nog hävdade dock Griffin själv att Breivik representerar en ny 

sorts svårklassificerad och tidigare okänd högerextremism och nyfascism, då 

Breivik uttrycker sympati för både staten Israel och terrornätverket Al-Qaida, 

för deras respektive förmåga att "skydda sin egen ras". Griffin pekar också på 

hur denna högerrörelse använder sig av teknologi och metoder som ger den 

 
40 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken, Studentlitteratur AB. Sid. 63. 
41 Johansen, Anders Holth; Eikesdal; Håkon; Peder Ottosen (2012) “Breivik er fascist”, Dagbladet, 2012-

05-31, Hämtad 2019-08-25. 
42 Gardell, Mattias (2013) Arkiv. Tidsskrift för samhällsanalys. ”Anders Behring Breiviks politiska 

hemvist och motivbild. Sakkunnigrapport inför rättegången i Oslo, 4 juni 2012.” Gardell hämtar 

definitionen från förordet till 1993 års återutgåva av Griffins The Nature of Fascism (ursprungligen 

publicerad 1991), vilken i sin helhet och i Gardells text menar att fascism är ”en revolutionär form av 

nationalism, som vill åstadkomma en politisk, social och etisk revolution som skall 

sammansvetsa ’folket’ till en dynamisk nationell gemenskap under en ny elit, uppfylld av heroiska 

värderingar. Nyckelföreställningen i projektet är att endast en populistisk, klassöverskridande 

nationell pånyttfödelse kan vända dekadensens tidvattensvåg.”. 
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en ny prägel.43 Klassificeringen problematiseras också av att Griffin reviderat 

sin definition av fascism vid ett flertal tillfällen.44  

Detta replikerades av socialantropologen Sindre Bangstad i hans bok om 

Breivik från 2014, i vilken han hävdar att Griffins genomläsning av manifestet 

2083 är en alltför ytlig analys. Enligt Bangstad är Breiviks försvar för Israel 

och avvisande av nationalsocialism instrumentella och retoriska 

ställningstaganden med syfte att dölja en underliggande och inneboende 

nationalsocialistisk ideologi.45  

1.2.2 Relevans 

Manifestet 2083 – A European Declaration of Independence innehåller 

anstrykningar till klassiskt nationalistiska traditioner, som myters betydelse 

för nationens legitimitet och kontinuitet, tillsammans med fascistiska 

kännetecken i form av uppmaningar till våld för att åstadkomma en 

förändring av samhället. Konfliktforskaren Thomas Heggman har dock 

hävdat att manifestets ideologiska karaktär går bortom tidigare etablerade 

definitioner och således kräver nya eller mer utvecklade termer för att 

beskrivas på ett adekvat vis.46 Även om det tidigare förekommit ett antal olika 

uttalanden om manifestets och Breiviks ideologiska hemvist i form av 

vittnesmål och i media, har frågan om den eventuella fascistiska kopplingen 

varit tämligen outforskad från ett akademiskt perspektiv.   

Frågan kvarstår om idéerna i 2083 ingår i en fascistisk tradition, och på så 

vis visar en eventuell vidareutveckling av fascismen. Statsvetaren Michael 

Freeden menar att en av ideologiforskningens viktigaste uppgifter består av 

att ”göra osynlig ideologi synlig”. 47  Om Breiviks senare påstående att 

islamofobin i 2083 till större delen var ett strategiskt försök att dölja en 

underliggande ideologi, kvarstår frågan i vilken utsträckning 

fascismen ”gömmer sig” i manifestet, och om den i så fall kan blottläggas?48  

 
43 ICSR, Department of War Studies, King’s College London, London, 20130319. 
44 Griffin, Roger (2007) Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. 

Houndsmill: Palgrave Macmillan. 

45 Bangstad, Sindre (2014). Sid. 104–105. 

46 Hegghammer, Thomas (2011) "The Rise of the Macro-Nationalists" The New York Times, 2011-07-30. 

Hämtad 2016-09-20. 

47 Freeden, Michael (2019) “The coming realignment of ideology studies”, Journal of Political Ideologies, 

24:1. Sid. 6–8. 
48 Se t ex Leif Lewins kommentarer om Jürgen Habermas diskussion angående idéanalysens roll att 

avslöja bakomliggande budskap och motiv i politiska texter, i Lewin, Leif (2019) Politisk idéanalys enligt 

Habermas, Popper och Rawls, Statsvetenskaplig tidskrift, 121:2. Sid. 279-280.  
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Enligt fascismforskaren Stanley G. Payne är det viktigt att inte enbart 

uppmärksamma de fascistiska rörelser och regimer som växt sig störst, utan 

även mindre exempel på fenomenet. 49  En längre, mer ingående studie av 

manifestet 2083 med utgångspunkt i fascismteori har hittills inte publicerats.50 

Detta ger anledning att undersöka saken vidare.51   

1.2.3 Övergripande frågor 

Studien visar på aktuella problem gällande definierandet av fascism, vad 

begreppet innebär och hur eventuell nutida fascism manifesterar sig.  

Hur känner man igen fascism som inte använder sig av klassiska attribut, 

organisationsmetoder eller politiska strategier? Eller av olika skäl inte 

använder sig av etiketteringen för att beskriva sin ideologi? 

Hur kraftiga måste skillnaderna mellan "klassisk" fascism och nutida, icke 

självutnämnd fascism vara för att föranleda diskussioner om uppdaterade 

kategoriseringar, teorier eller idealtyper? Är fascismen såpass heterogen till 

sin natur, att även ett avvikande fall likväl kan eller bör kategoriseras som just 

fascistiskt?52  

1.2.4 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning den 

ideologi som Anders Behring Breivik ger uttryck för i sitt manifest 2083 motsvarar 

befintliga definitioner av fascism; eller representerar en vidareutvecklad, ny slags 

fascism. 

1.2.5 Avgränsningar 

Denna studie är förankrad i en fascismteoretisk kontext. Studiens resultat kan 

visa att 2083 inte är ett uttryck för fascism. Om så är fallet, föranleds det inte 

någon vidare eller djupare diskussion om förankrande av manifestet i 

eventuella andra ideologiska kategorier än fascism. 

 
49 Payne, Stanley G. i Pinto, Antonio Costa (ed) (2011) Rethinking the Nature of Fascism – Comparative 

Perspectives, Palgrave Macmillan. Sid. x. 
50 Mattias Gardells artikel i Arkiv från 2013 är sannolikt den som kommit närmast. 
51 Beckman, Ludvig (2005) Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santerus 

Förlag. Sid. 48–49. Beckman hänvisar till det vetenskapliga värdet av beskrivande idéanalyser, vilka 

bland annat syftar till att argumentera för eller emot tidigare, och kontrasterande, tolkningar av 

politiska budskap. 
52 Frågorna ovan skall ses som mer retoriska och diskuterande i studiens kontext: de är alltså inte 

huvudsakliga forskningsfrågor som jag aspirerar till att definitivt besvara i avhandlingen. 
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1.3 Tidigare forskning  

Undersökningen placeras in i en tradition av studier av politiska ideologier. 

Området är relativt brett och har genomförts på olika vis och med ett flertal 

angreppssätt. En uppräkning av samtliga statsvetenskapliga ideologianalyser 

torde bli alltför omfattande och låter sig inte göras i detta sammanhang.  

Likväl bör det nämnas att det finns flera nutida undersökningar av 

ideologiers förändring och deras relevans i den politiska diskussionen. 

Exempel på dessa innefattar studier berörande ideologi och politisk teori,53 

radikal högerideologi 5455  samt om problematiken gällande omdebatterade 

koncept och användandet av dessa56. Jag återkommer till vidare exempel på 

tidigare statsvetenskaplig forskning av ideologistudier både i teoriavsnittet, 

främst kapitel 2.3 och 3.4. 

Under senare år har studier av framför allt högerradikal populism blivit 

alltmer framträdande inom den statsvetenskapliga forskning som är inriktad 

på radikalnationalistiska yttringar. Studier av fascism har däremot hamnat 

lite vid sidan om, då det är främst historiker som intresserat sig för ideologin 

ifråga. Detta innebär att denna avhandling kan bidra till att fylla en sådan 

kunskapslucka.57 

1.3.1 Tidigare forskning om 2083 och Anders Behring Breivik 

Breviks manifest 2083 – A European Declaration of Independence hade vid tiden 

för dennes rättegång 2012 översatts till flera olika språk och spridits vidare av 

olika källor, många av dem antimuslimska.58 

Socialantropologen Sindre Bangstad hävdar att 2083 är ett 

hybriddokument, till stora delar bestående av helt eller delvis kopierade 

tidigare texter hämtade från olika källor. Manifestet består bland annat av 

utdrag från akademiska artiklar, blogginlägg och artiklar hämtade från 

Wikipedia, blandat med kommentarer till dessa och originaltexter skrivna av 

 
53 Freeden, Michael  (2006) Ideology and political theory, Journal of Political Ideologies, 11:1, 3-22. 
54 Dean, Jonathan; Maiguashca Bice (2020) Did somebody say populism? Towards a renewal and 

reorientation of populism studies, Journal of Political Ideologies, 25:1, sid. 11-27 
55 Drolet Jean-François; Williams, Michael C. (2020) America first: paleoconservatism and the ideological 

struggle for the American right, Journal of Political Ideologies, 25:1, sid. 28-50.) 
56 Collier David; Hidalgo, Fernando Daniel; Maciuceanu Andra Olivia (2006) Essentially contested 

concepts: Debates and applications, Journal of Political Ideologies, 11:3, sid. 211-246. 
57 Därmed inte sagt att flertalet studier av fascism inte genomförts. En redogörelse för ett flertal sådana 

återfinns i kapitel 2. 
58 Gardell, Mattias (2012) Islamofobi, Leopard förlag. Sid. 267. 
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Breivik själv. 59  Breivik växlar mellan att redovisa var originaltexterna är 

hämtade från, medan vissa förblir orefererade. Vid några tillfällen har 

texterna manipulerats.60 Innehållet utkristalliseras i en ideologi som placerar 

sig någonstans inom den extrema högern på den politiska skalan. Bangstad 

menar att dokumentet visar på en önskan från Breviks sida att framstå som 

ideologiskt stringent.61 

Undertiteln A European Declaration of Independence är hämtad från en text 

författad av den antimuslimska bloggaren Fjordman – en av Breiviks främsta 

ideologiska förebilder och inspiratörer. 62  Originaltexten har kopierats av 

Breivik och inkorporerats i sin helhet i manifestet. Fjordman förkunnar att de 

europeiska ländernas regeringar förrått sina länders medborgare och inte 

längre representerar sina medborgares intressen. Istället har de påtvingat sina 

respektive länder en sorts diktatur liknande Sovjetunionen, vilken hålls 

samman genom den Europeiska unionen. Under dess styrning främjas en 

muslimsk massinvandring till den europeiska kontinenten. Muslimernas 

gemensamma mål är att förslava och döda icke-muslimer.63 Enligt 2083 har 

islam och dess utövare under fjortonhundra års tid fört krig gentemot alla 

som inte underkastat sig religionen, särskilt kristna.64  

Det krävs nu extraordinära åtgärder för att förhindra den pågående 

utvecklingen. All muslimsk invandring måste omedelbart upphöra. Den 

Europeiska unionen måste avvecklas. Inhemska kulturtraditioner måste 

ersätta mångfaldspolitik. Det nuvarande korrumperade styret måste ersättas 

med ett nytt, Europatroget sådant.65 Bangstad påpekar att Breiviks attacker 

gentemot aspirerande unga socialdemokratiska politiker syftade till att 

föranleda borttagandet av de eliter som med en mångkulturell agenda tillåtit 

Norge och Europa att islamiseras. Bangstad menar att Breiviks ideologi är 

resultatet av en nyrasistisk och islamofobisk diskurs, som blivit alltmer 

accepterad i den allmänna samhällsdebatten och som sträcker sig så långt 

tillbaka i den norska kontexten som till det tidiga 1980-talet.66 Detta är några 

av grundidéerna i 2083, både i Fjordmans originaltext och i Breiviks 

kompendium. Att Fjordman intar en särställning bland Breiviks 

 
59 Bangstad, Sindre (2014). Sid. 71. 
60 Gardell, Mattias (2012). Sid. 270. 
61 Bangstad, Sindre (2014). Sid. 78. 
62 Gardell, Mattias (2012). Sid. 267. 
63 Ibid. 
64 Bangstad, Sindre (2014). Sid. 73. 
65 Gardell, Mattias (2012). Sid. 267. 
66 Bangstad, Sindre (2014) Sid. x–xiv. 
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inspirationskällor framgår av att sammanlagt hundraelva av Fjordmans texter, 

hela eller delar av dem, återfinns i Breiviks manifest.67 I vissa delar av 2083 

existerar en viss förhoppning om att kunna vända den pågående utvecklingen, 

medan andra delar förkunnar att det redan är för sent. Då återstår enbart att 

genom väpnad revolution åstadkomma en förändring. Det politiska våldet 

skall enligt Breivik ses som ett slags legitimt självförsvar i form av ett 

förebyggande krig. Den europeiska urbefolkningen måste strida gentemot en 

fiende vars mål är att ockupera kontinenten och att utplåna dess rättmätiga 

kristna befolkning.68 

Mattias Gardell hittar i sin analys av 2083 framträdande idéströmningar i 

form av nutida islamofobi, modern vit makt-ideologi, antifeminism, 

kulturkonservatism och romantiska manliga krigarideal. Bland de 

islamofobiska förebilderna återfinns texter från debattörer verksamma inom 

den så kallade Eurabia-litteraturen.69 Bangstad menar att Eurabia-litteraturen 

utgör den ideologiska grundstommen i manifestet. Breivik har, i uttalanden 

framförda i eget namn på nätforumet document.no, hävdat att hans 

huvudsakliga inspirationskällor funnits i den Eurabia- och counterjihadistiska 

miljön. Några av dessa är författarna och bloggarna Bat Ye'or, Robert Spencer 

och Fjordman. Samtliga av dessa debattörer är också framträdande i 2083.70 

I antologin Motgift – akademisk respons på den nye høyreekstremismen som 

utkom 2012, bemöter tjugosex akademiker och journalister olika påståenden 

som Breivik ger uttryck för i sitt manifest 2083. Denna bok är hittills den enda 

akademiska publikation som i sin helhet behandlat dokumentet i fråga. Bland 

bidragen återfinns historikern Øystein Sørensens reflektioner om hur Breivik 

i viss mån representerar en neofascistisk tradition, 71  den politiske 

kommentatorn Sigve Indregards och journalisten Øyvind Strømmens 

genomgång av Breiviks roll och influenser från den ideologiska islamofobiska 

miljön vilken de kallar för en ny sorts högerextremism, 72 samt sociologen 

Cathrine Holsts bemötanden av Breiviks uttalade antifeminism, vilken spelar 

en framträdande roll i hans argumentation för hur västvärlden förfallit.73  

Rasismforskaren Liz Fekete beskriver de islamofobiska 

konspirationsteorier som Breivik delvis återgivit i 2083 och påpekar att dessa 

 
67 Bangstad, Sindre (2014). Sid. 78. 
68 Ibid. Sid. 73. 
69 Gardell, Mattias (2012). Sid. 268–269. 
70 Bangstad, Sindre (2014). Sid. 79. 
71 Indregard, Sigve (red.) (2012) Motgift: akademisk response på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme 

forlag & Forlaget Manifest. Sid. 42–56. 
72 Ibid. Sid. 20–41. 
73 Ibid. Sid 197–211. 
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återfinns och cirkulerar i Europa inom ett brett politiskt spektrum. Från 

ensamma, internetbaserade counterjihadistiska aktivister till neokonservativa 

och kulturkonservativa journalister, skribenter, kommentatorer och politiker. 

Fekete hävdar att tron på den islamledda konspirationen gentemot Europa 

och västvärlden bygger på äldre former av rasism. Den inkorporerar 

samtidigt nya komponenter i form av idéer om civilisationers kamp, om hur 

islam bör ses som en slags fascism och hur denna förhåller sig till en ny 

antisemitism, samt konspirationsteorin om det så kallade Eurabia – tron på en 

hemlig överenskommelse mellan politiska eliter i Europa och Arabien. 74 

Radikala delar av den islamofobiska rörelsen påminner i sina texter om 

amerikanska neofascistiska motståndsmiliser, i sina förmaningar om 

kommande inbördeskrig och väpnad kamp. Moderata strömningar och 

skribenter i samma miljö befinner sig inte särskilt långt därifrån.75 Idéer som 

är frekventa inom den mer radikala diskursen existerar även i det allmänna 

politiska samtalet, då politiker och skribenter låtit sig inspireras av dem och 

därefter kommit att beskriva islam och muslimer som problematiska för 

samhället.76 Filosofen Martha Nussbaum hävdar att Breiviks manifest 2083 

kan jämföras med det klassiska antisemitiska förfalskade dokumentet Sion 

vises protokoll. Skriften proklamerade att judar i hemlighet planerade och 

verkade för att ta över världen genom en globalt omfattande konspiration. 

Båda texterna bär samma idé fast med olika förövare. Nussbaum menar att 

islamofobin följer en religiöst färgad idéhistorisk tradition, och att dagens 

islamofobi på många sätt är identisk med såväl historisk som samtida 

antisemitism. 77  Nussbaum undersöker islamofobin från ett 

religionsvetenskapligt perspektiv, men också utifrån en socialpsykologisk 

kontext.78 

Statsvetaren Eileen Mullen Myrdahl menar att Breiviks attacker främst var 

ett försök att försvara vit överlägsenhet, och hur synen på den norska 

nationen som vit förstärktes genom den mediala övervakningen av Breivik 

och hans rättegång.79 Förutom att placera Breiviks ideologiska uppfattning i 

 
74 Fekete, Liz (2011) "The Muslim conspiracy theory and the Oslo Massacre", Race and Class, 53:3. Sid. 

30.  
75 Ibid. Sid. 33. 
76 Ibid. Sid. 37. 
77 Nussbaum, Martha (2012) The new religious intolerance: Overcoming the politics of fear in an anxious age, 

Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press. Sid. 49.  
78 Ibid. Sid. 49–50. 
79 Muller Myrdahl, Eileen (2014) ”Recuperating Whiteness in the Injured Nation: Norwegian Identity 

in the Response to July 22 2011”, Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 20:6, 

Sid. 486–500.  
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rasism, pekar hon också på hur Breivik betraktar Arbeiderpartiet som 

multikulturellt, kulturmarxistiskt och feministiskt vilket gjorde det till ett 

legitimt mål för hans attacker.80  

Genusvetaren Diana Mulinari och sociologen Anders Nergaard 

undersöker hur mediabilden av förövaren kom att förändras under tiden före 

och efter hans identifiering. Så länge identiteten var okänd fördes 

spekulationer om att dåden var utföra av muslimska terrorister, vilket i sin 

tur gjorde dåden "begripliga" då de sattes i en känd kontext och 

kunskapsregim. När det sedan visade sig att förövaren var en vit norrman, 

ändrades medieattityden och sprängningen och morden blev istället 

"obegripliga". 81  Dåden kom att kallas för en "attack gentemot nationen", 

samtidigt som Breivik påstod sig föra nationens talan. De han attackerade var 

inte fullvärdiga medlemmar av nationen. Han ansåg sig inte utföra terror 

gentemot sin nation, utan tvärtom använda terror för att rädda den. 82 

Mulinari och Nergaard understryker dock att de inte argumenterar för att det 

existerar en direkt länk mellan rasistisk ideologi, högerextrema partiers 

representation i nationella parlament och våld. Normalisering av sådana 

diskurser öppnar dock dörren för, och legitimerar, politiskt våld.83 

Genusvetaren Mia Eriksson analyserar texter författade om Breivik och 

hur dessa producerar kunskap om honom. Genom att utgå från normer 

kretsande kring maskulinitet, sexualitet och vuxenhet skapas en bild av 

honom som en avvikande individ. 84  Eriksson undersöker olika författares 

fokus på specifika delar av Breiviks uppförande, som hans fåfänga, eventuella 

femininitet och huruvida han kan bedömas som en misslyckad individ sett till 

hans arbetsliv och åtaganden innan 22 juli 2011. Eriksson skriver i sina 

slutsatser att dessa texter skapat en bild av en förövare som trots sina dåd inte 

passar in i den mall som samhället förväntar sig av en terrorist. Breivik bryter 

mot den normativa och accepterade bilden. 85 Freds- och konfliktforskaren 

Wilhelm Agrell påpekar att Breviks attacker vid tidpunkten för dåden var 

såpass otänkbara, sett ur ett krishanteringsperspektiv, att förutsättningarna 

för att handskas med dem på ett adekvat sätt inte existerade. Högerextrema 

 
80 Ibid.  
81 Mulinari, Diana, Nergaard, Anders (2012) "Violence, racism and the political arena: a Scandinavian 

dilemma", NORA – Nordic Journal of feminist and gender research 20:1. Sid. 12–13. 
82 Ibid. Sid. 14. 
83 Ibid. Sid. 15. 
84 Eriksson, Mia (2016) Berättelser om Breivik: Affektiva läsningar av våld och terrorism, Makadam förlag. 

Sid. 16. 
85 Ibid. Sid. 213–219. 



15 

rörelser har i Norge under perioder varit våldsamma, men bedömdes likväl 

inte utgöra något större hot mot det norska samhället.86 Under den senare 

delen av 2000-talet började också den counterjihadistiska miljön 

uppmärksammas. Den bedömdes av den norska säkerhetspolisen inte som ett 

hot gentemot samhället i stort, men som problematisk då dess spridning 

kunde föranleda hotfulla attityder och även sporadiskt våld riktat gentemot 

muslimer.87 Agrell hävdar att Breivik initialt kunde liknas vid en slags "svart 

svan", en aktör som agerar gentemot alla förutspådda principer och som 

därför är unik i sin karaktär, men att detta inte stämmer till fullo då förövaren 

sedermera visat sig ingå i en större ideologisk subkultur.88  

Statsvetaren Lars Erik Berntzen och sociologen Sveinung Sandberg jämför 

den retorik Brevik ger uttryck för i sitt manifest med den islamofobiska 

diskurs och miljö som inspirerade honom. De menar att så kallade 

ensamvargar, eller terrorister som agerar på eget bevåg, måste undersökas 

utifrån den retoriska kontext som de verkar i. Sociala rörelser bidrar med att 

skapa en sådan verklighetsbild, vilka ensamma aktörer sedermera kan agera 

efter. 89  Författarna visar i studien en översikt över hur delar av den 

islamofobiska miljön producerat de argument som Breivik kom att inspireras 

av och i vissa fall även inkorporera i delar av sitt manifest. Samtidigt varnar 

de för hur ensamvargsterrorism kan komma att bli betydligt vanligare i 

framtiden, vilket gör fortsatta undersökningar av fenomenet viktiga. 90 

Ytterligare en poäng som framkommer i studien är hur stora delar av det 

språk som används inom den islamofobiska miljön kan liknas vid en 

krigsdiskurs, vilket i sin tur också inspirerat Breivik att göra samma sak för 

att förklara och legitimera sina våldshandlingar. 91  Genom att använda 

välkända narrativ har han delvis reproducerat, och delvis skapat en ny slags 

ideologi för sin islamofobiska terrorism.92 Psykologerna Cecilia H. Leonard, 

George D. Annas, James L. Knoll IV och Terje Tørrisen har analyserat det 

språk Breivik begagnar sig av i 2083. Artikeln utgår från den bedömning som 

gjordes av Breiviks mentala hälsa vid tidpunkten för dådet. Artikeln syftar 

 
86 Agrell, Wilhelm (2013) Den svarta svanen och dess motståndare: Förvarningsaspekter på attentaten i 

Oslo och på Utøya 22 juli 2011, CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier). 
87 Ibid.  
88 Ibid. 
89 Berntzen, Lars Erik, Sandberg Sveinung (2014) ”The Collective Nature of Lone Wolf Terrorism: 

Anders Behring Breivik and the Anti-Islamic Social Movement”, Terrorism and Political Violence, 26:5. 

Sid. 759.  
90 Ibid. Sid 760. 
91 Ibid. Sid 769–774. 
92 Ibid. Sid 773. 
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främst till att försöka förstå Breiviks uttalanden och världsbild utifrån ett 

psykologiskt perspektiv. Författarna påpekar att samtidigt som förövaren 

måste anses vara psykiskt frisk, är det svårt att förstå hur någon människa 

kan utföra sådana dåd utan att lida av någon form av psykisk nedsatthet.93 

Likväl menar författarna att genom att titta närmare på Breiviks fall, framgår 

en mer komplex bild, och att han framträder som mer rationell än vad som 

först kunde tros.94 

1.4 Disposition 

För att besvara avhandlingens forskningsfrågor har jag delat in texten i sex 

olika delar, eller kapitel. I nästföljande kapitel går jag igenom de teoretiska 

ramverk som ligger till grund för diskussionerna om fascism och de 

idealtyper som används i studien. I kapitlet ingår också en introduktion till 

ideologiforskning. 

Kapitel tre behandlar de metoder jag använt mig av i min undersökning, 

främst i form av idéanalys och idealtyper. Jag berör också frågor gällande 

studiens operationalisering, reliabilitet och validitet. I detta kapitel visar jag 

också de analysverktyg jag sammanställt, vilka i form av analysscheman 

utgör avhandlingens huvudsakliga instrument.  

Kapitel fyra består av en genomgång av det empiriska materialet. I detta 

har jag sammanställt manifestet 2083 utefter en idéanalytisk modell och delat 

in dess ideologiska innehåll i sammanhängande berättelser, i 

underkategorierna verklighetsbilder, utopier och strategier.  

Sammanställningen utgör underlag för vidare diskussion utefter de teoretiska 

förutsättningar som mina analysverktyg tillhandahåller. 

I det femte kapitlet redogör jag för min analys av manifestet. Jag använder 

här samma indelning av materialet som i det föregående kapitlet, men 

analysen fokuserar på i vilken utsträckning det material som presenterades i 

kapitel fyra överensstämmer med de teoretiska premisserna från kapitel två 

och tre. 

I kapitel sex för jag en avslutande diskussion och sammanfattar de resultat 

jag kommit fram till. I kapitlet ger jag också exempel på hur studien kan ligga 

till grund för vidare forskning. 

 

 
93 Leonard, Cecilia H., Annas, George D., Knoll IV, James L., Tørrisen, Terje (2014) ”The Case of 

Anders Behring Breivik – Language of a Lone Terrorist”, Behavioral sciences and law. 32:3. Sid. 422.  
94 Ibid.  
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2 Teori 

2.1 Inledande kommentar 

Syftet med de teoretiska ingångsvinklar som introduceras i detta kapitel är att 

hitta möjliga sätt att genomföra en analys som kan visa i vilken utsträckning 

ideologin i Breiviks manifest 2083 motsvarar fascism. Detta kräver en eller 

flera definitioner av fascism som texten 2083 sedermera kan jämföras med. 

Fascismforskningen kan sägas bestå av två huvudsakliga uppgifter: att 

undersöka hur fascism tar sig uttryck genom att analysera olika förmodat 

fascistiska rörelser, regimer och ideologiska skrifter; och hur fascismen skall 

definieras. Därför har det inom forskningsfältet pågått en intensiv debatt om 

vilka kriterier för fascism en sådan adekvat definition av fenomenet skall 

innehålla, och hur denna skall formuleras. I skrivande stund existerar ingen 

definition av fascism som det råder konsensus kring, även om vissa 

definitioner tenderar att likna och ibland överlappa varandra. Inom fältet 

existerar istället ett antal konkurrerande definitioner av fascism. Delar av 

fascismforskningen kan på så vis liknas vid ett verbalt slagfält, där olika 

teoretiker slåss sinsemellan om vilken definition av fascism som är mest 

adekvat i sin förklaring och beskrivning av fenomenet.9596  

Teorierna och resonemangen kring fascism som utvecklats av forskare 

inom fältet, har således koncentrerats till definitioner av fenomenet. Dessa 

definitioner omfattar i sin tur ett antal kriterier, vilka enligt deras respektive 

upphovspersoner är centrala eller essentiella i fascismen.  

I texten nedan presenteras mina motiveringar till varför vissa teorier och 

definitioner av fascism är lämpliga för att användas i studien och därför valts 

ut till detta, och varför andra teorier och definitioner anses som olämpliga i 

sammanhanget och därför valts bort. 

2.2 Fascism som teoretisk utgångspunkt 

Denna studie är en analys av de politiska idéer som återfinns i Breiviks 

manifest 2083. Termen ”idéanalys” används främst inom statsvetenskap för 

att göra sådana undersökningar, då begreppet ”ideologianalys” används 

 
95 Shenfield, Stephen (1999) Russian Fascism – Traditions, Tendencies and Movements. M. E. Sharpe Inc.  

Sid.34. 
96 Renton, Dave (2007) Fascism Theory and Practice, Aakar Books. Sid. 24–25. 
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inom flera olika vetenskapliga discipliner. 9798  Därför används 

termen ”idéanalys” också i denna studie.  

Fascism har tidigare i litteraturen definierats som en så kallad 

möjlig ”klassisk” ideologi 99  och jämställts med nationalism, liberalism, 

konservatism och socialism. Samtliga har varit föremål för tidigare 

statsvetenskapliga och historiska idéanalyser.100101102 Jag behandlar fascismen 

enligt samma resonemang.  

Enligt statsvetaren Michael Freeden är en politisk ideologi ”en 

uppsättning idéer, övertygelser, åsikter och värderingar som 1) uppvisar ett 

återkommande mönster; 2) hålls av betydande grupper; 3) konkurrerar om att 

tillhandahålla och kontrollera planer för allmän ordning; 4) gör det i syfte att 

motivera, bestrida eller förändra politiska arrangemang och processer i en 

politisk gemenskap.”103 Fascismen som politisk ideologi stämmer, som jag ser 

det, överens med dessa punkter. 

 

1. Fascismen som ideologi aspirerar till att vara en ledande politisk 

samhällsvision för en längre tid – i den tyska nazismens fall närmare 

bestämt 1000 år. 

2. Fascismen är en massrörelse, vilken i sina redan första år samlade ett 

stort antal följare, blev ledstjärnor för regimer, och har fortsatt att 

existera även efter att dessa regimer gått under. 

3. Fascismen aspirerar till att beröra hela samhället, något som 

understryks av exempelvis filosofen Hannah Arendt och statsvetaren 

Juan J. Linz som kategoriserar den som en totalitär ideologi, vilken 

skall genomsyra samhällets alla nivåer (en så kallad "total vision").104 

 
97 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (red) (2005) Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Studentlitteratur AB. Sid. 54. 
98 Ludvig Beckman använder begreppet “ideologianalys” även i statsvetenskapen, men då som 

beskrivning på en undersökning som syftar till att hitta ideologiers underliggande värderingar och 

föreställningar, snarare än en klassificering av idéer utefter ideologisk kategori. Se Beckman, Ludvig 

(2005) Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santerus Förlag, sid. 56. 
99 Heywood, Andrew (2012). Sid. 18. 
100 Demker, Marie (1993) I nationens intresse? Gaullismens partiideologi 1947–1990, Nerenius & Santérus 

förlag. 
101 Vedung, Evert (1974) ”Innehållslig och funktionell idéanalys”, Statsvetenskaplig Tidskrift, 77:1. Sid. 

1–20. 
102 Hylén, Jan (1991) Fosterlandet främst?, Norstedts juridikförlag.  
103 Freeden, Michael (2003) Ideology – A Very Short Introduction, Oxford Univeristy Press. Sid. 32 (43). 
104 Linz, Juan J. (2000) Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers. 
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4. Fascister tävlar om politiskt inflytande tillsammans med agitatorer 

från andra politiska ideologier, genom marknadsföring av ideal som 

genomsyras av en önskan att förändra det rådande samhället.  

Historikern Roger Griffin hävdar att den konceptuella konvergens som 

existerar i fascismforskningen kan sammanfattas med antagandet att fascism 

är ett ideologiskt drivet försök av en rörelse eller en regim att skapa en ny 

sorts postliberal nationell gemenskap, vilken skall genomdriva en omfattande 

förändring av den politiska, sociala, och estetiska kulturen, vilket i sin tur 

skapar en alternativ modernitet. 105  Historikern Kevin Passmore menar att 

fascismen är en av de politiska ideologier som tillsammans med liberalism, 

konservatism, socialism och demokrati formade 1900-talet. 106  Även 

statsvetaren Andrew Heywood påpekar i sin introduktionsbok till politisk 

ideologi att fascism kan räknas till en av de "klassiska" ideologierna jämte de 

ovan nämnda, även om han gör en viss reservation genom att sätta ett 

frågetecken i parentes efteråt.107 

Begreppet fascism härstammar från militanta grupper som bildades i 

Italien i mellankrigstid, fascio di combattemento, vars politiska tillhörighet 

kunde variera från vänster till höger.  Efterhand kom den högerinspirerade, 

nationalistiska falangen av dessa under ledning av Benito Mussolini att kallas 

för fascister. När Mussolinis rörelse etablerats alltmer tillkom en koppling 

mellan ordet fascism och det antika Roms symbol för auktoritet, fasces, eller 

spöknippet.108 

Fascism som politisk ideologi eller politiskt fenomen är ett omdebatterat 

ämne. Delvis på grund av dess iögonenfallande symbolik och estetik, men 

också för dess skillnader mellan rörelser i olika länder och i många fall 

motsägelsefulla invärtes idéströmningar. Rörelser, regimer och individer som 

föreslagits vara företrädare för fascismen har uppvisat betydande disparata 

tendenser i sina uttryck. Vissa forskare som studerat fenomenet anser därför 

att fascismens företrädare saknar avgörande gemensamma element hos dem, 

och menar därför att en "generisk fascism" inte kan sägas existera.109 Passmore 

går inte så långt, men accepterar problematiken med att definiera – eller för 

den delen begripa sig på – en ideologi som "tilltalar skinnhuvuden och 

 
105 Griffin, Roger (2004) Introduction: God’s Counterfeiters? Investigating the Triad of Fascism, 

Totalitarianism and (Political) Religion, Totalitarian Movements and Political Religions, 5:3. Sid. 299. 
106 Passmore, Kevin (2002) Fascism: A Very Short Introduction. Oxford University Press. Sid. 11. 
107 Heywood, Andrew (2012) Political Ideologies, Palgrave MacMillian. Sid. 13 
108 Payne, Stanley (1995). A History of Fascism, 1914–45. Taylor & Francis Group. 
109 Se till exempel Allardyce, Gilbert (1979) “What Fascism is Not: Thoughts on the Deflation of a 

Concept.” The American Historical Review, Volume 84, Issue 2, 1 April 1979. Sid. 369. 
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intellektuella; förkastar borgerligheten men allierar sig med konservativa; har 

en uttalad machismoimage men attraherar många kvinnor; propagerar för en 

återgång till traditionen men fascineras av teknologi; idealiserar folket men 

föraktar massorna; och förespråkar våld i ordningens namn."110 

Konkurrerande idémässiga strömningar och inriktningar var påtagliga i 

den italienska fascismen, som i fallet gällande rörelsens ledare Benito 

Mussolini – som började sin politiska karriär och aktivism som socialistisk 

syndikalist för att sedan förespråka klassgemenskap – och den stundtals 

infekterade debatten angående rörelsens utformning mellan honom och 

rörelsens ibland rivaliserande och mest framträdande person, poeten Gabriele 

D'Annunzio.111 

Inom den tyska fascismen, nationalsocialismen, existerade ett flertal olika 

utopiska scenarion. Ledaren Adolf Hitlers estetiska och arkitektoniska 

preferenser bestod av neoklassicism. Teknologiska framsteg i form av 

industrialisering och modernisering var högprioriterade. Samtidigt 

propagerade Tysklands Reichsführer-SS Heinrich Himmler för ett nästintill 

primitivistiskt agrarsamhälle. Ideologiska svängningar kunde innebära att 

företrädare för tidiga och sedan övergivna idéer inom rörelsen kom att anses 

som fiender.112 

Heterogena strömningar inom politiska ideologier är dock knappast något 

unikt för fascismen. Analyser och debatter om vad som konstituerar "äkta" 

socialism, feminism, konservatism eller liberalism kommer sannolikt att 

fortsätta så länge ideologierna existerar. Är socialism marxistisk-leninistisk 

eller socialdemokratisk? Är likhets- eller särartsinriktningar mest 

representativa för feminism? Vad binder traditionalistisk konservatism till 

neokonservatism, eller socialliberalism till nyliberalism? 

Inom dessa ideologier pågår, av dess företrädare och förespråkare, en 

kamp om den ideologiska hegemonin. Så också inom fascismen – mellan olika 

länders separata fascistiska rörelser, mellan rörelser verksamma inom samma 

nationella gränser, och även inom de olika fascistiska rörelserna. Den samlade 

extremnationalistiska miljön utgörs av en myriad konkurrerande och 

kompletterande individer, grupperingar, rörelser och partier vars inflytande 

i den samlade gemenskapen och på samhället i stort kraftigt varierar. 

 
110 Passmore, Kevin (2002) Sid. 11. 
111 Se till exempel Hägg, Göran (2008) Mussolini – en studie i makt, Norstedts förlag. 
112 Se till exempel Fest, Joachim C. (1974) Hitler, Harcourt. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Joachim_Fest
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2.3 Ideologi 

För att kunna diskutera konceptet fascism, fordras först en beskrivning av hur 

begreppet ideologi skall förstås och hur det används i sammanhanget. 

2.3.1 Hur ideologier definieras och kategoriseras 

Enklast uttryckt, kan begreppet "idé" sägas vara en specifik form av 

trossystem;113 en föreställning om verkligheten, en värdering av företeelser, 

eller en föreställning om hur man bör handla. 114  Idéer ses som ingående 

komponenter i ideologier, vilka oftast uppfattas som samlingar av idéer som 

rör samhället och politiken.115  

I denna studie används begreppet ”ideologi” utefter en värdeneutral 

kontext, vilken anspelar på att namnge och beskriva ideella eller politiska 

uppfattningar. ”Värdeneutralitet” betyder i sammanhanget att begreppet inte 

innefattar någon medburen attityd, varken positiv eller negativ, gentemot 

innehållet utan används som en vetenskaplig klassifikation av idéer.116  

Det värdeneutrala förhållningssättet återfinns hos filosofen och 

statsvetaren Karl Loewenstein, som definierar begreppet ideologi som ”ett 

konsekvent integrerat mönster av tankar och övertygelser som förklarar 

människans inställning till livet och hans existens i samhället, och som 

förespråkar ett beteende och ett handlingsmönster som sammanfaller med 

sådana tankar och övertygelser”.117 Enligt statsvetaren Malcolm B. Hamilton 

är en ideologi ”ett system av kollektivt hållna normativa och avsedda idéer, 

övertygelser, och attityder som förespråkar ett visst mönster av sociala 

relationer och arrangemang, som syftar till att motivera ett visst 

 
113 Van Dijk, Teun A., (2007) “Ideology and discourse analysis”, Journal of Political Ideologies, 11:2. Sid. 

116. 
114 Bergström, Göran, Boréus, Kristina (red) (2005). Sid. 149. 
115 Ibid. 
116 Begreppet ideologi kan grovt sett delas in i två olika kategorier; den värdeneutrala och den 

marxistiska. Den marxistiska kategorin utgår från uppfattningen att en ideologi är något som 

produceras av makthavare för att legitimera sina respektive positioner. "Ideologi" ses här som något 

negativt då det aldrig kan vara neutralt i sig självt utan något som uppfinns och reproduceras av 

styrande för att bibehålla en makthegemoni, vilken förklaras av en uppsamling idéer som befäster 

hierarkier. Exempelvis religioner, politiska idéuppfattningar eller världsbilder används av eliten för 

att legitimera det rådande styret. Se Demker, Marie (1993). Sid. 62–63 och Heywood, Andrew (2012). 

Sid. 14. 
117 Lowenstein, Karl (1953) ”The Role of Ideologies in Political Change.”, International Social Science 

Bulletin 5 (1). Sid. 51–74. 
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beteendemönster som dess förespråkare försöker främja, driva, eller 

behålla”.118 

Statsvetaren Reidar Larsson betecknar ideologi som "en samling principer 

som skall vara vägledande för det politiska handlandet". I sammanhanget 

skall principer ses som uttalanden om de viktigaste målen i politiken och även 

innefatta medlen för att nå dit. Ideologiers traditionella frågor berör alltså 

allmänna politiska spörsmål som hur samhället bör styras, hur mycket staten 

bör kunna ingripa i människors liv och i vilken utsträckning medborgares 

beteenden skall kunna påverkas eller kontrolleras. Ideologiska spörsmål 

berör också med vilka medel samhället skall förändras, och hur 

idealsamhället, det vill säga det tillstånd som infunnit sig då de egna idealen 

fullkomligt har förverkligats, till sist ser ut. 119  En liknande definition står 

statsvetaren Willard A. Mullins för, som hävdar att en politisk ideologi är ”ett 

program av kollektiva åtgärder för underhåll, förändring eller omvandling av 

samhället.”120 

2.3.1.1 Verklighetsbilder, utopiska mål och strategier 

Statsvetaren Jörgen Hermansson konkretiserar de ovanstående definitionerna 

och delar in begreppet ideologi i tre komponenter; ”varat”, ”börat”, 

och ”görat”. ”Varat” är en verklighetsbild av rådande 

samhällsförhållanden; ”börat” är en utopisk bild som beskriver önskade 

samhällsförhållanden; och ”görat” behandlar de strategier eller 

tillvägagångssätt som skall förvandla världen till den eftersträvade utopin.121  

 

Verklighetsbilder Beskriver hur samhället av idag ser ut – ”varat”. 

Utopiska mål Beskriver hur samhället borde vara – ”börat”. 

Strategier Beskriver vilka sätt som kan och bör användas för att nå 

de utopiska målen – ”görat”. 

 

 
118 Hamilton, Malcolm B., (1987) ”The Elements of the Concept of Ideology”, Political studies, XXXV. 

Sid. 38. 
119 Larsson, Reidar (2006) Politiska ideologier i vår tid, Studentlitteratur AB. Sid. 21.  
120 Mullins, Willard A. (1972) ”On the Concept of Ideology in Political Science”, American Political 

Science Review 66. Sid. 478–510. 
121 Hermansson, Jörgen (1984) Kommunism på svenska: SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern, A&W 

International. Sid. 28–29. 
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Denna uppdelning hittar man också hos statsvetarna Herbert Tingsten, 122 

Mats Lindberg 123  och Stig-Björn Ljunggren, 124  och hos politikern Göran 

Färm.125  

Indelningen i verklighetsbilder, utopier, och strategier ligger till grund för 

struktureringen, orienteringen och bearbetandet av såväl teorin som empirin 

i studien. Den huvudsakliga innehållsmässiga analysen av det idémässiga 

innehållet i 2083 utgår dock från de fascismteoretiska idealtypernas 

respektive kriterium. Jag återkommer till detta i metodavsnittet. 

Herbert Tingsten delar upp ideologier enligt kategorierna (eller 

komponenterna) grundläggande värdepremisser, verklighetsomdömen, och 

rekommendationer. 126  Liknande indelning finns också hos statsvetaren 

Robert A. Levine. 127  Som jag ser det motsvarar dessa till stor del Jörgen 

Hermanssons indelning i utopier, verklighetsbilder och strategier. 

En viss skillnad kan dock skönjas mellan begreppen grundläggande 

värdepremisser och utopier. Som ordet antyder behandlar värdepremisser en 

ideologis karaktäristiska fokus på specifika värden. Exempel på detta kan 

vara liberalismens syn på frihet, socialismens fokus på ekonomisk rättvisa, 

eller konservatismens fokus på stabilitet och tradition. Värden, enligt denna 

argumentation, behöver inte vara lika konkret formulerade som konceptet 

utopi möjligen antyder. Utopin kan ses som ett tydligare formulerat slutmål. 

Jag väljer att i studien använda mig av Hermanssons, snarare än Tingstens, 

komponenter. Fascismen som ideologi är, som påpekats tidigare, av 

heterogen karaktär med ett flertal motsägelsefulla inslag. Jag vill därför 

renodla och dela in dess karaktäristika enligt så tydliga premisser som möjligt. 

2.3.2 Gamla och nya ideologier 

Andrew Heywood delar in ideologier i två kategorier: gamla och nya. Enligt 

honom utgör fascism ett möjligt exempel på den förstnämnda kategorin jämte 

nationalism, liberalism, konservatism, socialism och anarkism. I den senare 

 
122 Tingsten, Herbert (1973 [1941]) The Development of the Ideas of the Swedish Social Democracy (vol 1-2). 

Bedminster Press. 
123 Lindberg, Mats i Boréus, Kristina; Bergström, Göran (2017) ”Qualitative Analysis of Ideas and 

Ideological Content”, Analyzing Text and Discourse – Eight Approaches for the Social Sciences, Sage 

Publications. Sid. 86–121. 
124 Ljunggren, Stig-Björn (2002) Ideologier, Hjalmarsson & Högberg Bokförlag AB. Sid. 13–14. 
125 Färm, Göran (2007) Politiska ideologier – en liten bok om stora idéer, Bilda Förlag. Sid. 10–11. 
126 Tingsten, Herbert (1973 [1941]). 
127 Levine, Robert A. (1963) The Arms Debate, Harvard University Press. 
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återfinns feminism, ekologism, multikulturalism och religiös 

fundamentalism.128  

Heywood hävdar att de gamla ideologierna skiljer sig från de nya i sina 

kärnfrågor. Där de gamla främst var fokuserade på ekonomiska frågor, är de 

nya i betydligt större utsträckning intresserade av kultur, värderingar, 

livsstilar och trosuppfattningar.129  

Vidare menar Heywood att det har skett en förskjutning i betydelse från 

sociala till identitetspolitiska frågor. Identiteten är inbäddad i en specifik 

social, kulturell, institutionell eller ideologisk kontext, men har också 

betydande inslag av självständiga val och preferenser. På detta vis erbjuder 

nya ideologier politiska lösningar likt rätter på ett smörgåsbord. Således har 

politisk aktivism antagit formen av en livsstil.  

Ytterligare en avgörande skillnad mellan gamla och nya ideologier ligger 

i förskjutningen från universellt fokus till det specifika eller partikulära, där 

det senare manifesteras i politik riktad till olika intressegrupper i form av kön, 

geografisk kontext, kultur och etnicitet.130  

Michael Freeden påpekar att ideologier har en tendens att överlappa 

varandra i olika frågor, då de inte nödvändigtvis är exklusiva trots sina 

respektive kärnkoncept.131 Ibland händer dock att ideologier korsbefruktar 

varandra och ger upphov till olika hybridformer. Andrew Heywood nämner 

liberalkonservatism, konservativ nationalism och socialistisk feminism som 

exempel.132  

2.4 Val av teorier 

Nedan presenteras de teorier som valts ut för att genomföra studien, de 

teorier som valts bort samt skälen för det. Därefter följer ett fördjupande 

avsnitt om respektive teori som har valts ut. 

2.4.1 Teorier och definitioner använda i studien 

För att en teori eller en definition av fascism skall kunna vara användbar i den 

här studien krävs tre saker. Definitionen måste kunna omfatta fascism som 

inte är bunden i tid och rum; den måste kunna inkludera exempel på fascism 

som inte är knutna till en regimkonsolidering eller specifikt styrelseskick; och 

 
128 Heywood, Andrew (2012). Sid. 18. 
129 Ibid. 
130 Ibid. Lite förvånande väljer Heywood här att inkludera etnonationalism och multikulturalism 

under samma tak. 
131 Freeden, Michael (2003). Sid. 90. 
132 Heywood, Andrew (2012) Political Ideologies, Palgrave MacMillian. Sid. 13. 
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den måste också göra jämförbara studier av fascism möjliga. Definitionen 

måste också medge att fascismens olika och ibland disparata uttryck har 

gemensamma nämnare. Jag har enligt dessa förutsättningar valt ut tre 

specifika teorier om och definitioner av fascism.  

De definitioner av fascism som används i studien, och som utgör stommen 

i det analysverktyg som används i den, har utvecklats av tre teoretiker vilka 

räknas som några av de mest inflytelserika och bidragande forskarna i 

fältet.133 Dessa är Roger Griffin, vars definition utgår från fascismens mytiska 

kärna; Stanley G. Payne, vars definition berör fascismens ideologi och dess 

attribut; samt Emilio Gentile som i sin definition inkorporerar en syn på 

fascismen som en politisk religion. Var och en av dessa kommer att 

presenteras närmare nedan.   

2.4.1.1 Roger Griffin 

Ett av Griffins främsta bidrag till forskningsfältet har varit utarbetandet av 

konceptet ”fascismens minimum” – en idealtyp som genom ett fåtal kriterier 

sammanfattar fascismens väsen eller kärna, och som används som ett verktyg 

för att studera fenomenet.134 Enligt Griffin går det att definiera detta minimum 

genom att peka på en gemensam mytisk kärna, vilken är framträdande i alla 

uttryck för fascism, snarare än en specifik gemensam ideologisk komponent. 

Kärnan utgör ett underliggande fundament, vilket sedan kan ta sig olika 

ideologiskt färgade föreställningar i olika varianter av fascism.135  

Fascismens mytiska kärna och drivkraft är en föreställning om att nationen 

befinner sig i kris, är i total avsaknad av moral och tärd av dekadens. Nationen 

har dock möjlighet att resa sig på nytt ur sitt nuvarande tillstånd genom en 

slags återfödelse, eller palingenesis, som skall återställa nationens forna prakt, 

stolthet och storhet. 136  Återfödelsen är slutmålet för den politiska kraft – 

fascismen – som insett krisens omfattning och är beredd att agera därefter, 

med alla till buds stående medel. Fascismens strategi för att uppnå denna 

vision går genom en folklig, klassförenande rörelse som genomför en 

katarsisliknande nationell återfödelse som får den pågående dekadensen att 

upphöra.137 

 
133 Se Iordachi, Constantin (red.) (2010) Comparative Fascist Studies: new perspectives, Routledge Press. 
134 Griffin, Roger (1991) The Nature of Fascism, Routledge Press. Sid 2. 
135 Ibid. Sid. 3. 
136 Ibid. 
137 Ibid. Sid. ix. 
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Konceptet palingenesis kom att bli centralt i Griffins beskrivning och 

definition av fascism i boken The Nature of Fascism 1991, vilken fick ett stort 

genomslag inom fascismforskningen. Hans korta definition summerade 

fenomenet som en typ av politisk ideologi vars mytiska kärna, i olika gestaltningar, 

utgörs av en folklig ultranationalistisk återfödelse.138  

Griffin kom dock senare att omarbeta sin definition och en ny version 

publicerades i hans bok Modernism and Fascism från 2007. Griffin valde här att 

lyfta fram fascismens strävande efter politisk makt, dess totalitära vision och 

dess koppling till modernism och modernitet, och att fascismens 

pånyttfödelse eller palingenesis kan ta sig både nationella och etniska uttryck. 

Sammantaget lyder den fullständiga definitionen att fascism är en slags 

programmatisk modernism vilken eftersträvar politisk makt i syfte att genomföra en 

total vision av nationell eller etnisk pånyttfödelse. Dess slutgiltiga mål är att 

övervinna den dekadens som förstört känslan av samhällelig gemenskap och förtagit 

modernitetens mening och transcendens, för att därefter visa vägen in i en ny era 

präglad av kulturell homogenitet och välstånd.139  

Griffin är mer inkluderande i sin definition än forskare och analytiker som 

hävdar att generisk fascism inte kan existera, på grund av alltför stora 

olikheter rörelserna emellan.140 Samtidigt innebär även Griffins definition en 

skarp exkludering av extremnationalistiska eller fascistliknande grupper eller 

uttryck som inte uppfyller de kriterier hans fascistiska minimum skapar, 

oavsett hur pass många liknande drag dessa må ha i övrigt. Till exempel 

utesluter Griffin den kroatiska Ustajarörelsen (och senare regimen) från 

fascismen, då rörelsen inte närde en uttalad vision om nationell återfödelse.141 

Griffin inkluderar nutida fascism i de empiriska undersökningarna av 

fenomenet. Flera fascismforskare innan Griffin har behandlat fascism som 

antingen en specifik politisk rörelse – den italienska fascismen under 

Mussolini – eller som bundet till en specifik tid och plats i form av 

mellankrigstiden i Europa. Griffin hävdar att fascismen aldrig upphörde att 

existera efter det andra världskrigets slut, men att den genomgick 

förändringar och kom att använda sig av nya strategier och anta nya former 

och uttryck. Griffin kallar detta fenomen för groupuscularity.142 Dagens fascism 

 
138 Ibid. Sid. 26. 
139 Griffin, Roger (2007). Sid. 182. 
140 Se Allardyce, Gilbert (1979). Sid. 369. 
141 Shenfield, Stephen (1999) Sid. 20. 
142 Jeffrey M. Bale ger ett kritiskt svar till detta i “(Still) more on fascist and neo-fascist ideology and 

‘groupuscularity’” i Griffin, Roger, Umland Andreas and Loh, Werner (red.) (2006) Fascism past and 

present, West and East, Ibidem verlag. Sid. 292–299. 
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kan därför existera i såväl parlament i form av partier, som i den politiska 

subkulturen i form av grupper, enskilda ideologer och aktörer. 

2.4.1.2 Stanley G. Payne 

Stanley G. Paynes främsta verk A History of Fascism 1914–1945 vilken 

publicerades 1995 berör, som titeln antyder, fascism i mellankrigstid. Hans 

teoretiska approach till och definition av fascism anses ligga någonstans 

emellan historia och statsvetenskap.143 Payne erkänner fascismen som en egen 

politisk kraft med en specifik ideologi skild från annan radikal och auktoritär 

nationalism.  

Payne utarbetade en tredelad typologi mellan fascism, radikala 

högerrörelser och auktoritära högerrörelser. I och med denna formulerade 

han också en kortfattad definition av fascism, vilken används i denna studie. 

Även om typologin baserades på jämförelser av rörelser i europeisk 

mellankrigstid hävdar Payne att samma klassificering går att applicera även 

på nutida fascism och extrema högerrörelser. Detta innefattar även hans 

definition av fascism, som kombinerar fascismens ideologi med dess 

historiska uttryck och organisationsform.144 Payne konkretiserar sin modell 

av fascism i följande definition: (fascism är) en revolutionär ultranationalism, 

vilken eftersträvar en nationell återfödelse, (är) baserad på en primärt vitalistisk 

filosofi, strukturerad efter en extrem elitism, massmobilisering och utefter en 

führerprinzip, värderar våld positivt både som ändamål och som medel, och som 

tenderar att föreskriva våld och/eller militära värderingar.145  

Payne har uttryckt att Griffin bidragit mer till fascismforskningen än 

någon annan forskare på området – med undantag för Gentile.146 Payne har 

dock vissa invändningar mot delar av Griffins påståenden. Payne menar att 

även om det existerar en viss konsensus inom fascismforskningen och att 

begreppet generisk fascism är adekvat, finns det ingen precis definition av 

fenomenet. Payne exemplifierar detta genom att påpeka att Griffins emfas 

på ”palingenetiska former av folklig ultranationalism” inte delas av samtliga 

forskare, då rörelser som skulle kunna gå under en sådan definition existerar 

i flera olika delar av världen – som Latinamerika, Afrika och i Mellanöstern – 

 
143 Iordachi, Constantin (2010) “Comparative fascist studies: an introduction” i Iordachi, Constantin 

(red.) (2010) Comparative Fascist Studies: New Perspectives, Routledge. Sid. 20. 
144 Ibid. Sid. 20–21. 
145 Ibid. Sid. 14. 
146 Payne, Stanley G. (2006) “Commentary on Roger Griffin’s ‘Fascism’s new faces’” i Griffin, Roger, 

Loh, Werner och Umland, Andreas (red.) (2006). Sid.175. 
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utan att för den delen vara fascistiska.147 Dessutom hävdar Payne att nästan 

alla former av ultranationalism till sin natur är palingenetiska och folkliga.148 

Icke desto mindre påpekar Payne i introduktionen till A History of Fascism 

1914–1945 att iden om palingenesis är fundamental i fascismens ideologi, då 

dess högsta mål är återfödelsen av den nationella andan, kulturen och 

samhället.149 

Payne menar att Griffin tenderar att vara väl generös i sina tolkningar av 

vad nutida fascism kan sägas vara. Payne hävdar att Griffins klassificering av 

den franska extremnationalistiska rörelsen Nouvelle Droite, också kallad 

Europeiska nya högern, som fascistisk är tveksam. Den företräds av 

författaren Alain de Benoist och etablerades under 1960-talet. Enligt Payne ger 

Nouvelle Droite uttryck för en slags kvasinationalism i ett internationalistiskt 

och postmodernt Europa, snarare än för fascism. Payne ifrågasätter också 

huruvida fascismens nutida förelöpare kan sägas utgöra ett reellt hot mot 

demokratin i utvecklade länder.150 

2.4.1.3 Emilio Gentile 

Historikern Emilio Gentile har, likt Payne, delvis förhållit sig kritisk gentemot 

konceptet generisk fascism. Gentile menar att konceptet är oprecist, då det 

kan användas för att beskriva både ett globalt fenomen och ett exklusivt 

europeiskt sådant. Enligt Gentile kan en definition av fascism inte begränsas 

enbart till sin ideologiska dimension, eftersom även sociala och institutionella 

faktorer måste tas i beaktning.151 Gentile utarbetade år 2004 en definition av 

fascism som ett modernt politiskt fenomen, nationalistiskt och revolutionärt, 

antiliberalt och antimarxistiskt; organiserat som ett milisparti, med en totalitär 

uppfattning gällande politik och stat; med en viril och antihedonistisk ideologi baserad 

på myter, vilken sakraliseras i form av en politisk religion som fastställer nationens 

absoluta företräde då denna uppfattas som en etnisk, homogen och organisk 

gemenskap och som organiseras i en hierarkisk, korporativ stat; med en krigisk mission 

att uppnå storhet, makt och att erövra; och vars slutgiltiga mål är att skapa en ny 

ordning och en ny civilisation.152 

Gentile poängterar myters, symbolers och ritualers betydelse för fascismen. 

Denna syn på fascismen kom att få en stor påverkan inom fascismforskningen, 

 
147 Ibid. Sid. 176. 
148 Ibid. Sid. 177. 
149 Payne, Stanley G. (1995). Sid. 5. 
150 Payne, Stanley G. (2006) i Griffin, Roger; Loh, Werner; Umland, Andreas (red.) (2006). Sid. 177. 
151 Iordachi, Constantin (red.). (2010). Sid. 18–20. 
152 Gentile. Emilio (2004) Fascism, totalitarianism and political religion: definitions and critical reflections.  
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till den grad att en egen tidskrift i ämnet grundades som ges ut än idag.153 

Mussolini underströk att en religiös eller politisk tro aldrig på egen hand 

skulle kunna ingjutas i en befolkning eller upprätthållas om den inte 

förstärktes med symboler och ritualer, då dessa skapar enhet och lyfter 

individen till att medverka och tjäna kollektivet – i detta fall nationen och 

staten. På så vis överbryggas döden. Den soldat eller aktivist som ger sitt liv 

dör möjligen kroppsligen, men lever vidare i den fascistiska gemenskapen. 

Aktivisten hyllas postumt för att visat sig villig att göra den ultimata 

uppoffringen, i form av sitt eget liv för den större saken. Fascismens ”nya stat” 

och ”nya ordning” var således beroende av enhetsskapande symboler och 

ritualer, då dess budskap som allomfattande nationalism skulle förena hela 

nationen under samma banér. Alla arbetade för det gemensamma bästa utan 

inbördes konflikter. Detta förbands också med den italienska historien, i 

vilket Rom spelade en särskild roll då den ”nya ordningen” skulle verka som 

ett återfött Romarrike. Genom marscher och manifestationer skulle 

den ”italienska rasens nya maskulina, krigslika stolthet” visas upp som 

stärkande exempel på nationell enhet i vilken historia, nutid och framtid 

samspelade i en vital symbios.154  

Även om fascismen misslyckades med sitt mål i och med dess regims 

undergång, hävdar Gentile att dess försök att skapa en politisk religion inte 

bör ringaktas. Försöket har kommit att upprepas på flera håll och i olika 

former i det moderna samhället.155  

2.4.2 Bortvalda och uteslutna teorier 

Som tidigare nämnts, har den historiska fascismforskningen präglats av ett 

flertal konkurrerande teoretiseringar och definitioner av fenomenet, vilka 

utgår från olika infallsvinklar. 

Denna studie berör samhällsvisionen och ideologiska utgångspunkter i 

Breiviks manifest 2083. Marxistiskt inspirerade teorier kring fascism 

utelämnas.156 

Studien berör nutida politisk extremism och fascism, vilket utesluter 

teorier som binder fascismen till europeisk mellankrigstid. Även om det i 

analysen förekommer element av jämförelser mellan nutida och historisk 

 
153 Politics, Religion & Ideology, tidigare Totalitarian Movements and Political Religion. Utgiven av Taylor & 

Francis. 
154 Gentile, Emilio (1990), sid. 244. 
155 Ibid. Sid. 248. 
156 Dessa teorier har huvudsakligen fokuserat på att beskriva fascismen som ett politiskt fenomen 

bundet till kapitalismens kris. Se till exempel Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & 

Sanford, R. N. (1950). The Authoritarian Personality, Harper and Row. 
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fascism, är det inte studiens huvudsakliga syfte att analysera huruvida 

visionen i Breiviks manifest 2083 i sig kan likställas med något empiriskt 

exempel hämtat från den historiska fascismen.  

Det vore vidare problematiskt att inkludera teorier om, och definitioner av, 

fascism som specifikt berör fascistiska regimer eller teorier som vill belysa 

fascismens olika stadier. En sådan teori kring fascism ger historikern Robert 

Paxton uttryck för i sin bok The Anatomy of Fascism, i vilken han kritiserar den 

idealtyp som Griffin ger uttryck för. Paxton menar att Griffin tenderar att 

behandla fascism som ett statiskt fenomen, skiljt från sin konkreta sociala, 

politiska och kulturella kontext.157 Enligt Paxton bör fascismen snarare ses 

som en serie processer, och förstås bättre genom dess utövares handlingar än 

genom studier av dess ideologi.158 Paxton definierar fascism som ”ett slags 

politiskt beteende vilket betingas av en besatthet av samhälleligt förfall, 

förödmjukelse eller offermentalitet, av en kompensationskult av enighet, 

energi och renhet i vilket ett dedikerat, nationalistiskt, militant massbaserat 

parti som arbetar tillsammans i osäkra men effektiva kollaborationer med 

traditionella elitgrupperingar, överger demokratiska friheter och eftersträvar 

mål bestående av invärtes rensning och utvärtes expansion med försonande 

våld utan etiskt eller legalt förbehåll”.159 

Enligt Paxton börjar fascismen som politiska rörelser, för att i tur och 

ordning genomgå förändringar till politiska partier och senare regimer. De 

sista stadierna att analysera i fascismen utgörs av regimernas utövande av 

makt och slutligen deras undergång. 160  Ett inneboende problem i denna 

approach är att enbart fascismen i Italien och nazismen i Tyskland har 

genomgått samtliga steg i en sådan process, vilket i sig innebär att andra 

rörelser och partier i praktiken utesluts som lämpliga studieobjekt i 

förhållande till teorin, vilket givetvis också innefattar Breivik och 2083. 

Paxtons argumentation skulle delvis kunna vara relevant i Breiviks fall, då 

han nådde allmänhetens uppmärksamhet genom sina drakoniska dåd. Hade 

Breivik valt att distribuera sitt manifest utan att ta till våldsamma metoder 

skulle det sannolikt förblivit ett extremnationalistiskt dokument i mängden 

utan större intresse. Detta stärks av att Breivik enligt egen utsago valde att 

utföra sina (terror)handlingar för att marknadsföra manifestet.161 Men däri 

ligger också en viss problematik med Paxtons synsätt: kan fascism som 

"stannar på papperet" och inte omvandlas till faktisk handling kategoriseras 

 
157 Paxton, Robert, (2004) The Anatomy of Fascism. Vintage Press. Sid. 218-219. 
158 Ibid. 
159 Ibid.  
160 Iordachi, Constantin (red.) (2010). Sid. 166. 
161 Lippestad, Geir (2014).  
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som ”äkta” fascism? Är ideologiska ställningstaganden, proklamationer, 

dokument och program i sig inte tillräckliga för att klassificeras som 

fascistiska?  

Möjligen skulle en mer ingående problematisering av vad som räknas 

som ”handling” resultera i en intressant vidare studie – skulle exempelvis 

distribution av text eller uppseendeväckande konstaktivism (som 

utställningar av den tidiga italienska fascistiska futurismens olika verk) 

räknas som handlingar, eller är handlingar i denna kontext förbehållet 

politiskt våld? Detta faller dock utanför ramarna i denna analys. 

På ett besläktat sätt hävdar sociologen Michael Mann i sin bok Fascists att 

fascism måste studeras utifrån dess rörelsers sociala sammansättning, 

struktur och maktorganisation. Griffins definition tar inte fascismens 

inneboende våldsamhet i beaktning. Dessutom är, enligt Mann, staten av 

högsta betydelse för fascismen. Michael Mann definierar fascism på ett 

koncist vis genom att påstå att ”fascism är strävan efter en transcendent och 

rensande nationsstatism (min kursivering) utförd med paramilitära medel”.162  

Såväl Breivik som 2083 exkluderas från Paxtons och Manns definitioner av 

fascism, då de båda (med visst undantag för Mann) understryker att fascism 

är ett kollektivt politiskt fenomen. Paxton skriver uttryckligen i sin definition 

att fascismen verkar genom ett parti; inte en person och faktiskt inte heller en 

rörelse.163 Manns betydligt kortare definition lämnar denna punkt oberörd, 

men hans kritik gentemot Griffins fascismdefinition genomsyras av att den, 

på grund av brister gällande fascistiska rörelsers och partiers struktur, 

organisation och sociala sammanhållning är otillräcklig.164  

Manns definition ger ett visst utrymme för Breiviks text och dåd, då 

definitionen inkluderar åtminstone ett element som återfinns hos Breivik: 

metod i form av paramilitarism. Manns argumentation kring fascism berör 

också social kontext. Breivik förberedde sig och agerade, av allt att döma, på 

eget initiativ utan inblandning från några medhjälpare. Därför har han 

beskrivits som en ensamvarg. Samtidigt är även detta omtvistat, då Breivik 

var influerad av, och interagerade i, en större ideologisk gemenskap. Texter 

och budskap från denna reproducerades intertextuellt i 2083. Det finns dock 

inget som tyder på att Breivik var medlem i en konkret organisation eller 

grupp vid tidpunkten för sina dåd. 

 
162 Mann, Michael (2004) Fascists, Cambridge University Press. Sid. 12-13. 
163 Se Paxton, Robert, (2004). Sid 218. 
164 Se Mann, Michael (2004). Sid. 12-13. 
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Nyckelorden i Manns definition – nation, stat, transcendens eller 

klassgemenskap och paramilitarism – är dock inte unika, utan återfinns i 

varierande utsträckning i Gentiles, Paynes och Griffins definitioner.  

Detta föranleder i sin tur nästa anledning till uteslutning av vissa 

definitioner av fascism, vilka ligger för nära en eller flera av de definitioner 

som används i undersökningen. Ett exempel på detta är statsvetaren Roger 

Eatwells argumentation. Eatwell hävdar att weberska idealtyper aldrig kan 

fastställa fascismens kännetecken, oavsett hur omfattande eller utvecklade de 

än må vara. Enligt Eatwell måste hermeneutisk metodik för att förstå fascism 

utgå från en beskrivning av dess ideologi, men också redogöra för fascismens 

historik. Eatwell har därför utvecklat en metod som kombinerar en definition 

av fascism med en matris. Denna utgörs av fyra centrala teman i fascism som 

tenderar att växa och minska i betydelse för det specifika 

undersökningsobjektet beroende på var det befinner sig i tid, rum och 

utvecklingsstadium. Eatwell definierar fascism som en ”ideologi vilken 

eftersträvar en social återfödelse genom en holistisk nationell radikal tredje 

väg men som i praktiken främst baseras på framtoning, särskilt handling och 

en karismatisk ledare snarare än ett detaljerat program, och på ett manikeiskt 

vis demoniserar sina fiender”. De centrala temana i matrisen utgörs av 

naturhistoria (med speciellt fokus på fascismens strävan efter en ”ny 

människa”), geopolitik, politisk ekonomi, samt ledarskap, aktivism, 

partistruktur och propaganda.165 Eatwell menar också att idén om fascism 

som politisk religion tenderar att överdriva fascismens affektiva element på 

bekostnad av dess mer rationella och praktiska attraktion. Fascismens 

lockelser bestod, eller består, inte nödvändigtvis av religiöst liknande 

folkgemenskap utan snarare av dess budskap om ett alternativt samhälle, 

bortom den politiska vänster-högerskalan.166  

Problemet med denna definition och undersökningsmetod är inte att den 

skulle vara felaktig, men att den bortsett från synen på politisk religion i stort 

sett enbart återger element i fascismen som redan formulerats tidigare och 

återfinns i Gentiles, Paynes och Griffins respektive definitioner. Enligt Eatwell 

har hans matris en unik egenskap i att den inte låser sig vid statiska 

monolitiska begrepp. Samtidigt har varken Gentile, Payne eller Griffin påstått 

att fascismens uttryck är konstanta, utan snarare att de tenderar att skifta över 

tid även om dess kärnvärden förblir intakta.  

Ytterligare ett sådant exempel återfinns hos Kevin Passmore, som i sin 

längre definition av fascism fokuserar på återkommande teman som 

 
165 Iordachi, Constantin (red.) (2010). Sid. 134–135. 
166 Ibid. Sid. 147.  
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ultranationalism, en karismatisk ledare, ett milisliknande parti, strävan efter 

en mobiliserad nation, och hat gentemot socialism. En unik aspekt hos 

Passmores definition är dock hans inkludering av fascismens inneboende 

antifeminism. 167  Passmores definition påvisar att ”fascismen är en 

uppsättning ideologier och praktiker vilka strävar efter att placera nationen, 

definierad enligt exkluderande biologiska, kulturella, och/eller historiska 

termer, ovanför alla andra källor till lojalitet, och efter att mobilisera den 

nationella gemenskapen”. Passmore avslutar sin definition med att hävda 

att ”alla fascismens aspekter är överdragna med ultranationalism”.168  

Dessa koncept bär klara likheter med de tre huvuddefinitionerna i studien. 

Vad som dock gör Passmores definition mer intressant är att den explicit tar 

upp antifeminism i en fascistisk kontext. I definitionen hävdas att "fascismen 

är reaktionär då den har en inneboende fientlighet gentemot feminism och 

socialism, då dessa prioriterar kön och klass framför nationen”. 169  Enligt 

Passmore är fascismen radikalt högerinriktad, då ”besegrandet av 

socialismen och feminismen förväntas ske på grund av ett politiskt 

maktövertagande av en ny elit, ledd av en karismatisk ledare och 

förkroppsligat i ett militariserat massparti, agerandes i folkets namn”.170  

Den antifeministiska aspekten är av särskilt intresse i Breiviks fall, då det 

uppmärksammats av bland andra språkvetaren Stephen J. Walton hur 

europeiska kvinnor och den feministiska rörelsen skuldbeläggs i 2083 för att 

de banat väg för islam, marxism och förvrängt traditionella könsroller och 

skadat samhället.171 Det bör dock tilläggas att Passmore inte är ensam om att 

ha uppmärksammat antifeminism, sexism och glorifierad manschauvinism i 

fascism. Griffin hävdar att manskult och rädsla för feminisering är en 

kärnaspekt av fascismen.172 Skillnaden ligger dock, som synes, i att Griffin inte 

låter den antifeministiska aspekten ingå i definitionen av fascism på samma 

sätt som i Passmores motsvarighet. 

Som visas av de olika fascismdefinitionerna, går det knappast att hitta en 

fullkomligt unik aspekt i fascismen som utgör dess absoluta kärnpunkt, och 

som andra teoretiker dessutom lyckats förbise. Fascismen är, likt andra 

politiska ideologier och världsuppfattningar, en blandning med ett flertal 

olika ingredienser i vilken vissa aspekter är mer dominerande än andra. 

 
167 Passmore, Kevin (2002). 
168 Ibid. Sid. 31. 
169 Ibid. 
170 Ibid.  
171 Walton, Stephen. J (2012) Anti-feminism and Misogyny in Breivik's “Manifesto”, NORA - Nordic 

Journal of Feminist and Gender Research, 20:1. Sid. 5–9. 
172 Griffin, Roger (1995). Sid. 1-15. 
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Beroende på vilket exempel på fascism man väljer att undersöka kan, som 

Eatwell poängterar med sin konceptuella "fascismmatris", dessa också skifta i 

betydelse i de olika undersökningsobjekten över tid.  

Det samlade vetenskapliga värdet av flertalet av dessa definitioner skall 

inte underskattas. De teoretiker och analytiker av fascism som nämnts ovan 

har samtliga tillfört en mängd insikter och ökat förståelsen för fenomenet i 

fråga. I de olika definitionerna som uteslutits från studierna återfinns aspekter 

som belyser viktiga aspekter i fascismen.  

2.5 Roger Griffin: fascismens minimum och mytiska kärna 

I sitt förord till antologin Fascism skriver Griffin att fascismen som fenomen 

inte är bundet till en specifik tid eller plats och varnar dessutom för att den 

växer i inflytande och fortfarande är en aktiv politisk kraft i olika delar av 

världen.173 

Griffin menar att enligt fascistisk logik är nationen ett väsen. En levande 

organism, vilken kan vissna men också regenerera. Den har sin egen livscykel, 

ett kollektivt medvetande och ett gemensamt öde. I teorin omfattar den hela 

dess befolkning, men i praktiken enbart de individer som anses som fullgott 

etniska eller kulturella medlemmar av den, och som anses oberörda eller 

opåverkade av dess fiender. Nationen överskrider individen, som enbart har 

en mening som del av den nationella gemenskapen. Dess medlemmars 

främsta plikt är att se till att bidra till nationens välmående och vitalitet, vilket 

fordrar hängivenhet och självuppoffring, om tillfället så kräver.174 Fascismen 

bygger på krigsideal, då krig ses som både nödvändigt och ärorikt, och som 

tjänar som en nationens hygien.175 Fascismens världsbild bygger därtill på en 

uppfattning om att befinna sig i en historiens brytpunkt mellan nationellt 

förfall och nationell pånyttfödelse. Genom tillgivenhet, viljekraft och 

uppoffring kan den negativa trenden brytas och ge upphov till en nationell 

regeneration.176  

2.5.1 Fascismens tio kännetecken enligt Roger Griffin 

Förutom denna beskrivning har Griffin utarbetat en lista över tio kännetecken 

för fascism, trots att han själv uttryckt vissa invändningar mot att 

dekonstruera fascismens kärna till en checklista. Enligt Griffin tillhandahåller 

 
173 Griffin, Roger (1995). Sid. 8. 
174 Griffin, Roger (1991). Sid. 3. 
175 Se Griffin, Roger (1995). Sid. 23–32. 
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fascismens karaktäristika inte en adekvat förståelse för fenomenet, även om 

de kan ge betydelsefulla insikter om dess uttryck. Därför hävdar Griffin i sin 

bok The Nature of Fascism att weberska idealtyper utgör en bättre grund för 

analys.177 

 

1. Fascismen är antiliberal. Nationens pånyttfödelse innefattar ett radikalt 

avståndstagande gentemot liberalismens samtliga aspekter. Dessa 

inbegriper pluralism, tolerans, individualism, gradualism, pacifism, 

parlamentarisk demokrati, maktåtskillnad, idén om naturliga 

rättigheter, jämlikhet och jämställdhet, det öppna samhället, 

kosmopolitism, idén om en rätlinjig utveckling, idén om en värld, och 

liknande. Samtliga av dessa aspekter anses som hot mot nationen och 

är inkompatibla med dess välbefinnande. Fascistiska partier och 

grupper behöver dock inte nödvändigtvis vara öppet fientliga 

gentemot dem, utan kan på grund av taktiska skäl dölja sin fientlighet 

gentemot liberalism.178  

2. Fascismen är antikonservativ. I en fascistisk kontext innebär återfödelse 

såväl pånyttfödelse som ny ordning, vilken kan hämta inspiration 

från det förgångna, men som inte avser att återvända till samma tid. 

Historiskt sett har fascismen allierat sig med konservativa krafter och 

institutioner, men fascismen är till sin natur revolutionär även om 

dess symbolik vid olika tillfällen förefaller ge bilden av en nostalgi för 

det förflutna. Nationens tidigare varande och dess hjältar har dock 

inget reellt nostalgiskt värde, utan tjänar till att påminna dess 

medlemmar om nationens sanna jag, och dess öde och plikt att resa 

sig på nytt till en ny historisk storhetstid.179  

3. Fascistisk politik bedrivs i en karismatisk skepnad. Snarare än att bedriva 

politik på samma sätt som liberala eller socialistiska partier, har 

fascismen bedrivits av karismatiska politiska rörelser med betydande 

liturgiska och kultliknande element. I vissa fall har dessa tagit formen 

av karismatiska ledare, men också i form av teknokratiska, 

administrativa system. Griffin menar att även om fascism kan 

förefalla vara en politisk religion då vissa av dess beståndsdelar har 

klara likheter med religiösa motsvarigheter i form av uppoffring och 

offer, tro, återfödelse och liknande, stämmer denna liknelse enbart om 

 
177 Griffin, Roger (1991) Sid. 11. 
178 Griffin, Roger (1995). Sid. 4. 
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man tar i beaktning att fascismen verkar genom mänskliga 

företrädare och i den mänskliga historien. Fascismen saknar en 

genuin metafysisk dimension.180  

4. Fascismen är irrationell, eller antirationell. Fascismen förkastar 

rationalitet till förmån för en mytbaserad världsuppfattning. Detta 

har dock inte hindrat fascistiska skribenter att producera 

välartikulerade och teoretiska texter, vilka ibland verkat i både 

vetenskapliga och i filosofiska traditioner.181  

5. Fascistisk "socialism". Samtidigt som fascismen förkastar marxismens 

internationalism och materialism, återfinns uppfattningar som 

beskriver nationen som en överskridande gemenskap. Denna står 

över klasskonflikter som förgör traditionella hierarkier, förhindrar 

utsugning. Den belönar produktiva medlemmar av den nya nationen 

genom att skapa en ny ordning, som till sist får ett slut på exploatering 

och förslavande. Fascister har, vid tillfällen, påstått sig vara "äkta" 

socialister, till skillnad från marxistiska socialister.182  

6. Fascismens samband med totalitarism. Fascismen är utopisk, och ser en 

homogen, perfekt koordinerad och styrd nationell gemenskap som 

lösningen på det moderna samhällets problem.183  

7. Fascismens heterogena folkliga stöd. Fascismen riktar sig inte till någon 

specifik klass, och har därför ingen särskild klass som social bas. Den 

folkliga ultranationalismen kan fungera som drivkraft för såväl 

proletariatet, som för medelklassen och som för aristokratin eller 

samhällseliterna. Dess fokus ligger på nationell ära och på hjältemod, 

ofta med grund i militarism och i manlig chauvinism. Detta gäller 

särskilt när heroismen associeras med fysiskt mod, våld, krig och 

imperialism.184  

8. Fascistisk rasism. Fascistisk nationalism är rasistisk, då detta är ett 

centralt element inom extremnationalismen. Fascistisk rasism kan 

dock ta sig ett flertal olika former och skepnader. Detta innebär inte 

nödvändigtvis biologisk rasism, men ett utmärkande drag av 

heterofobi gentemot grupper som anses olika än, och oförenliga med, 

nationen. Fascismen är antikosmopolitisk och förespråkar nationell 

 
180 Ibid. Sid. 5–6. 
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och kulturell homogenitet, men behöver inte alltid förfölja 

främmande element utan kan istället propagera emot dem.185  

9. Fascistisk internationalism. Även om det må förefalla motsägelsefullt 

då fascismen grundar sig på idéer om nationell särart, har dess 

aktörer ofta ingått samarbeten med likasinnade i olika delar av 

världen. Även om en fascistisk grupp eller rörelse drivs av sin egen 

extremnationalism och verkar för en nationell pånyttfödelse, kan den 

samarbeta med andra sympatiserande grupper. Detta gäller särskilt 

om de har gemensamma fiender i form av liberalism, kosmopolitism 

och kommunism, och i synnerhet om den fascistiska gruppen eller 

rörelsen baserar sig på en ideologi om raslig överlägsenhet och ser sin 

ras som en nation, och andra raser eller etniska grupper som dess 

fiende.186  

10. Fascistisk eklekticitet. Även om fascismens minimum kräver en tro på 

en mytisk kärna bestående av folklig ultranationalism, kan denna 

rymma en bred skara uppfattningar och tolkningar. Idéer och teorier 

hämtas från både från den politiska vänstern och högern, från religion 

och från ockultism, och från olika estetiska uttrycksformer.187  

Angående debatten om fascism och rasism, medger Griffin att hans definition 

av fascism som ett ultranationalistiskt, eller illiberalt nationalistiskt, politiskt 

fenomen kan göra gränsen mellan nationalism och rasism otydlig. Griffin 

bemöter detta med att fascismens nationalism innehåller ett distinkt mytiskt 

element vilken skapar en föreställning om ett gemensamt öde och identitet, i 

vilket det rasistiska konceptet om blodets renhet enbart är en av många 

möjliga skepnader.188 

2.5.2 Protofascism och parafascism 

Griffins definition och beskrivning av fascism är praktisk, då den med få ord 

summerar fascismens ”minimum”, vilket också föranlett att den ofta använts 

som teoretisk grund för ett flertal analyser av uttryck för förmodad fascism. 

Genom denna användning har också flera historiska exempel på möjlig 

fascism vid en närmare granskning inte visat sig uppfylla de kriterier som 

Griffin inkluderat i sin definition av fenomenet, utan hamnat i någon av de 

kategorier som Griffin valt att kalla för protofascistiska eller parafascistiska.189 

 
185 Ibid. Sid. 7–8. 
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Den främsta skillnaden mellan fascism och parafascism är att den första av 

dessa två kategorier innefattar en kompromisslös vilja till aktivism och 

handlande för att göra den fascistiska utopin verklig, medan parafascister 

mycket väl kan ge uttryck för liknande ideologi och bära på samma 

kärnvärden som fascister, men saknar viljan eller intentionen att agera. 190 

Rörelser och regimer som delade attribut och likheter med fascism, men som 

saknade den fascistiska viljan att skapa ett helt nytt sorts samhälle räknas 

således av Griffin som parafascister. Exempel på dessa är Juan Perons regim 

i Argentina, Francisco Francos regim i Spanien och till och med Ion 

Antonescus regim i Rumänien.191    

Protofascismen kännetecknas av idéer som i slutet av 1800-talet och det 

tidiga 1900-talet kom att utgöra grunden för den senare uttalade fascismen. 

Som exempel på detta menar Griffin att protofascismen i Tyskland 

förvandlades till fascism först när Hitler blev dess ledande politiska gestalt. 

Innan Hitler blev en aktiv politiker saknade det nationalsocialistiska 

arbetarpartiet (NSDAP) den fascistiska önskan om en ny ordning, vilken 

skulle störta den dåvarande regimen för att ersätta den med ett nytt sorts 

samhälle. 

Såväl parafascister som protofascister saknar avgörande aspekter för att 

kunna kallas fascister, men har likväl haft stort inflytande på fascismens 

utveckling och teoretiska utveckling och världsåskådning.192 

2.5.3 Roger Griffins omarbetade definition: fascism och modernitet 

Griffin kom 2007 att uppdatera sin fascismdefinition. Denna nya definition 

bygger på den tidigare varianten, men är mer specifik då den betonar att 

fascismen först och främst är ett modernt fenomen. Politisk modernism 

omfattar ideologier och politiska rörelser, däribland fascismen, som växte 

fram i samband med moderniseringen, och som strävade efter att göra 

människor kapabla att bemästra denna utan att drunkna i processen. Griffins 

menar att ett av fascismens primärmål var och är att frambringa en alternativ 

modernitet, som kombinerar en mytisk vision av ett tidigare existerande 

harmoniskt samhälle med teknologisk innovation i det nya samhällets 

tjänst.193 Värt att uppmärksamma är också att denna nya definition ger uttryck 

 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 Konceptet känns igen i den, enligt historikern Anthony D. Smith, för nationalismen avgörande 

mytbilden av nationens gyllene era. Se Smith, Anthony D. (2000) Myths and Memories of the Nation, 

Oxford University Press. 
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för att den viktiga pånyttfödelsen kan vara både nationell och etnisk och 

utelämnar den tidigare termen ultranationalism.194 

I Fascism and Modernism definieras fascism som en revolutionär form av 

politisk, programmatisk modernism med rötter i det tidiga 1900-talet, vars 

mål består av att bekämpa den nutida historiens dekadens genom att få till 

stånd en alternativ modernitet och världslighet. Detta sker genom skapandet 

av en ny ordning och en ny era, baserad på nationens återfödelse eller 

palingenesis. Fascister uppfattar nationen som en organism formad av 

historiska, kulturella och i vissa fall etniska och nedärvda faktorer. Dess 

mytiska konstruktion är inkompatibel med liberala, kommunistiska och 

konservativa samhällsuppfattningar. Fascister anser att denna organisms 

välstånd är underminerad av liberalismens institutionella och kulturella 

pluralism, och dess individualism och globaliserad konsumerism; som av 

socialismens slutmål bestående av ett globalt rättvisesystem och mänsklig 

jämlikhet; samt konservatismens försvar för traditioner.195  

Den fascistiska nationella pånyttfödelsen kräver radikala åtgärder för att 

återinföra nationell vitalitet och styrka i områden som konst, kultur, social 

sammanhållning, ekonomi, och in- och utrikespolitik. Fascister fann i det 

kritiska tillstånd som präglade Europa efter 1918 ett naturligt färdmedel för 

denna pånyttfödelse, så fort som tillräckligt stöd infunnit sig i form av en 

nationalistisk rörelse med såväl folklig förankring som paramilitära kadrer. 

Denna skulle komma att använda propaganda och våld för att skapa en 

övergång till den nya nationella gemenskapen. Fascistiska ledares karisma 

bestod av deras framgångar med att anta rollen av moderna profeter. Genom 

en ny värdeomstrukturering ansågs profeterna rädda nationen från dess 

kaotiska tillstånd för att leda den in i en ny era, vilken hämtat inspiration från 

ett mytiskt förflutet för att regenerera framtiden.196 

Fascism kan således på en nivå anses vara en intensivt politiserad version 

av den modernistiska revolten mot dekadens. Dess modernistiska dynamik 

manifesteras i flera uttryck. Kulturen ses som en arena för en fullständig social 

pånyttfödelse, och konstnärlig kreativitet som en källa för vision och högre 

värden. Den när en logik baserad på kreativitet genom förstörelse, vilket i 

extrema fall kan ge upphov till förföljelser och folkmord på påstådda fiender. 

En historisk epok är nu över och en ny är på väg att födas. Detta legitimerar 

hätska attacker på materialism, individualism och förlusten av högre värden, 

 
194 Griffin, Roger (2007). Sid. 175–182. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
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vilket orsakats av den rådande moderniteten. Kulturen opererar likt en 

rörelse för modern återvitalisering, med en extrem ideologisk synkretism, 

med drakoniska handlingar avsedda att utföra en nationell rensning, 

pånyttfödelse och sakralisering för att skapa den nya fascistiska människan.197 

2.6 Stanley G. Payne: ideologi och attribut; fascism i teori 

och praktik 

Paynes modell av fascism är utarbetad genom studier och jämförelser av 

fascistiska rörelser i europeisk mellankrigstid, snarare än genom tidigare 

existerande teorier om fascism. Payne förhåller sig mer skeptisk till kortare 

definitioner av generisk fascism än exempelvis Griffin, och fokuserar därför i 

högre utsträckning på fascistiska rörelsers generella kännetecken. Detta har 

dock inte hindrat Payne från att vid olika tillfällen kortfattat beskriva fascism 

eller från att utveckla en egen definition av fascism. Payne definierade fascism 

som ”vidhållandet av en auktoritär, korporativistisk, nationalistisk 

styrelseform” redan 1961,198 och i en intervju från 2016 hävdade Payne att 

fascism är en ”särskild sorts politisk filosofi baserad på idéer om terapeutiskt 

våld och en antropologisk revolution”. Denna antropologiska revolution 

beskrivs, i sin tur, som ”skapandet av en ny människa, baserad på kultur, på 

politik, och på nationalistiska värderingar – en viljestark, kraftfull, 

disciplinerad människa och som dessutom bär på våldspotential.199 

Paynes fokus ligger inte på nutida fascism, men han förnekar inte att sådan 

existerar. Enligt Payne ligger de största skillnaderna mellan historisk och 

nutida fascism i att representanter för den senare kategorin tenderar att lägga 

större fokus på doktriner och på teori än sina historiska motsvarigheter, och 

att terrorism tenderar att spela större roll för nutida fascister. Till skillnad från 

grupper och företrädare för den övriga radikala högern, förefaller nutida 

fascister att företräda samma sorts vitalistiska, irrationella och våldspositiva 

troslära som sina historiska föregångare. Dock ofta i en än mer överdriven 

form. Det övergripande målet står nu att finna i vad Payne kallar 

en ”Europafascism”, där Europa snarare än enskilda nationer står i fokus.200 

 
197 Ibid. 
198 Payne, Stanley G. (1961) Falange: A History of Spanish Fascism, Stanford University Press. 
199 Podcast, Trumpcast hosted by Jacob Weisberg, 20160616. Hämtad 20180203. 
200 Payne, Stanley (1995). Sid. 498. 
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2.6.1 Utgångspunkter för Stanley G. Paynes teoretiska ramverk 

Payne menar att generisk fascism är en abstraktion som aldrig existerat i 

någon renodlad empirisk skepnad. En sådan abstraktion måste därför 

användas efter förutsättningarnas begränsningar, för att på så vis underlätta 

undersökningar av individuella politiska fenomen. Generisk fascism måste 

därför behandlas som en teoretisk konstruktion.201  

Den beskrivning av fascism som Payne ger uttryck för har en styrka i att 

den inkluderar attribut och organisationsform i mer konkreta ordalag än 

Griffins motsvarighet. Paynes uttalade mål är att utveckla en tydlig 

klassifikationsmodell av fascism vilken tjänar till att göra jämförande studier 

av fascism hanterliga. Som tidigare framgått, har Paynes undersökningar 

utgått från fascism bunden i tid och rum med speciell fokus riktad mot den 

europeiska mellankrigstiden. Detta kan innebära att hans definition av 

fascism i mindre utsträckning lämpar sig till undersökningar av nutida 

fascism. Samtidigt hävdar Payne själv att hans klassifikation är relevant även 

för fascism i efterkrigstid, då han inte förnekar att fascismen fortsatte att 

existera även efter det andra världskriget, om än i kraftigt decimerad form.202 

Enligt Payne karaktäriseras fascistiska rörelsers ideologi av 

grundläggande men eklektiska filosofiska idéer, vilka härstammar från en 

mängd olika källor men som samlas i en syntes. Det gemensamma målet tar 

sig uttryck i strävan efter en ny sorts människa och kultur, i fysisk och 

konstnärlig excellens. Rörelserna var, eller är, i de flesta fall sekulära och kan 

ses som en restprodukt av den historiska upplysningstiden. Fascismen är 

uttalat antidekadent, och anammar en sorts modern, ateistisk eller agnostisk 

offerkult. Men trots sin sekulära hållning strävar fascister efter att omvandla 

sina respektive rörelser till ”borgerliga religioner” byggda på myter, vilka 

också skall inbegripa den fascistiska staten.203 

Fascismens utopiska vision är alltid i rörelse och bär på en inneboende 

vaghet eller oklarhet. Den innefattar en expansiv form av nationalism vilken 

bygger på en dynamisk spänning, som konstant tar sig nya uttrycksformer. 

Den är inte bunden till traditionella modeller såsom monarkiska ideal eller 

personbaserad diktatur, eller korporativism. Snarare eftersträvar fascismen 

ett radikalt, nytt sekulärt system vilket till sin kärna är auktoritärt och 

nominellt republikanskt. Den bekänner sig därför inte heller gärna till en 

placering på den traditionella politiska skalan, utan anser sig fientlig till 

 
201 Payne, Stanley (1995). Sid. 4. 
202 Ibid. Sid. 496–498. 
203 Ibid. Sid. 8–9. 
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samtliga etablerade politiska strömningar vare sig dessa har sin hemvist i 

vänstern, högern eller i mitten. Likväl har fascister tenderat att liera sig med 

grupperingar och regimer på högerkanten.204  

Den minst utvecklade vision som sammantaget har kunnat skönjas inom 

de sammantagna fascistiska rörelserna är den ekonomiska strukturen och 

dess målsättningar. Enligt Payne har denna också förblivit teoretisk, då ingen 

historisk fascistisk rörelse lyckades med att implementera ett fulländat 

säreget ekonomiskt system.205 

Enligt Payne är ett av fascismens särdrag dess inneboende positiva 

inställning till våld, vilket skiljer fascismen från andra former av 

extremnationalism. Våldet ses något gott i sig, med en terapeutisk effekt, snarare än 

något nödvändigt ont. Våldet blir med andra ord ett ändamål i sig självt, snarare 

än en strategi för att nå ett slutmål. Fascismen vill därför se människan 

utkämpa en ständigt pågående våldsam och socialdarwinistisk kamp. 

Fascismen utgör den mest extrema formen av modern europeisk nationalism, 

men den behöver inte nödvändigtvis vara rasistisk på det vis som den tyska 

nazismen. Den är dock, i sin natur, påtagligt etnocentrisk och extremt 

nationalistisk. Fascismen bär på en nästintill fanatisk skräck inför androgyni, 

då den förlitar sig på manlig chauvinism. Denna är inkorporerad i en kultisk 

tro på vilja, äventyrlighet och handling.206 

Fascismen strävar efter att skapa en slags estetisk politik, där stor vikt 

läggs vid möten, marscher, symboler och visuella element, ceremoniella och 

liturgiska ritualer. Jämte detta fokus på estetik försöker fascismen kombinera 

både elitism och populism genom att skapa en kult kring en ledargestalt, 

vilken Payne kallar för en führerprinzip.207 

2.6.2 En tredelad typologi: ideologi, negationer och organisation 

Payne beskriver fascismen i en typologi bestående av tre huvudsakliga delar: 

ideologi, negationer och organisationsuppbyggnad. Den deskriptiva 

typologin är uppbyggd i form av en punktlista.  

Den fascistiska ideologin är en idealistisk och vital filosofi, som företräder 

upprättandet av en nationalistisk stat i vilken klasser förenas i en nationell 

ekonomisk struktur. Fascismens negationer består av antiliberalism, 

 
204 Ibid. Sid. 14. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
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antikommunism, och antikonservatism. Dess organisationsuppbyggnad 

kretsar kring en auktoritär, karismatisk och personbaserad struktur.208 

 

1. Ideologi och mål: 

 Bekännande till en idealistisk, vitalistisk och frivillighetsbetonad 

filosofi, oftast innefattande ett försök att få till stånd en ny 

modern, självbestämmande och sekulär kultur. 

 Skapandet av en ny nationalistisk och auktoritär stat som inte 

baserar sig på tidigare traditionella principer och föredömen. 

 Organiserandet av en ny, kraftigt reglerad, och för flera 

samhällsklasser integrerad nationell ekonomisk struktur, oavsett 

om denna kallas nationalkorporativistisk, nationalsocialistisk 

eller nationalsyndikalistisk. 

 En positiv syn på användandet av våld och krig. 

 Imperialistiska, expansiva strävanden, eller en radikal 

förändring av nationens förhållande till andra makter.209 

 

2. Negationer: 

 Antiliberalism. 

 Antikommunism. 

 Antikonservatism (fast, taget i beaktande, att fascistiska rörelser 

var villiga att ingå i tillfälliga allianser eller samarbeten med 

andra politiska sektorer, oftast belägna på högerkanten).210 

 

3. Utformning och organisation: 

 Försök till massmobilisering med en militarisering av politiska 

förhållanden och karakteristika, med målet att skapa en 

masspartimilis. 

 Betoning på en estetisk framtoning eller struktur gällande 

möten, symboler och politisk liturgi, med ett understrykande av 

aspekter baserade på känslomässighet och mystik. 

 
208 Payne, Stanley G. “The Concept of Fascism”, i Ugelvik Larsen, Stein; Hagtvet, Bernt;  Myklebust, 

Jan Petter (red.) (1980), Who Were the Fascists?: Social Roots of European Fascism, Universitetsforlaget. 

Sid. 14-25. 
209 Ibid. 
210 Ibid. 
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 Extrem tonvikt på den maskulina principen och på manlig 

dominans, jämsides en starkt organisk syn på samhället. 

 En förhärligad syn på ungdomen, vilken beskrivs som livets 

viktigaste fas, med betoning på stridigheter mellan generationer 

– åtminstone för att få till stånd en initial politisk transformation. 

 Specifika tendenser till ett auktoritärt, karismatiskt, och 

personligt ledningsskick, oavsett om ledandet i sin initiala form 

till viss del avgörs genom val.211 

2.6.3 Anmärkningar gällande fascism som politisk religion 

Likt Griffin gav även Payne initialt uttryck för skepsis gentemot Gentiles idé 

om fascism som politisk religion. Payne har dock senare menat att politisk 

religion är en användbar heuristisk idealtyp för att klassificera en särskild 

sorts politik. Payne hävdar att det nazistiska Tyskland är det tydligaste 

exemplet på hur fascism antagit formen av politisk religion, sett till hur 

regimen genom sina publika framträdanden försökte efterlikna religiösa 

ceremonier och symboler.212  

Fascisterna försökte i mellankrigstid att återskapa irrationella trossystem 

grundade på myter, för de som antingen hade förlorat eller motsatt sig 

traditionella motsvarigheter. 213  Payne påpekar att såväl den tyska 

nationalsocialismen, som den italienska fascismen, delvis beskrev sina 

respektive politiska strävanden som religiösa missioner.214 Samtidigt skilde 

sig fascisterna från den konservativa och den radikala, icke-fascistiska, högern 

i synen på religion. De två senare kategorierna var i högre grad redan bundna 

till etablerade traditionella religiösa koncept och värderingar. Särskilt gällde 

detta angående synen på skapandet av en ”ny människa”.215 

2.6.4 Gränsdragning mot den radikala respektive den auktoritära 

högern 

En central del av Paynes teoretiska modell och klassificering av fascism består 

i hans urskiljning av fascism gentemot den radikala respektive den 

auktoritära högern. Payne menar att dessa kategorier är användbara än idag, 

för att skilja mellan olika grupper inom extremhögern. Den radikala högern 

 
211 Ibid. 
212 Payne, Stanley G., (2005) “On the Heuristic Value of the Concept of Political Religion and its 

Application”, Totalitarian movements and political religions [1469-0764] 6:2. Sid.163–174. 
213 Payne, Stanley (1995). Sid. 8–9. 
214 Ibid. Sid. 180; 215. 
215 Ibid. Sid. 16.  
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utmärker sig genom att försöka förändra redan existerande politiska system, 

oftast på drastiskt vis, till att bli mer nationalistiskt inriktade och även 

auktoritära. Den auktoritära högern och nationalismen, i sin tur, är snarare 

moderata grupper vilka förespråkar ett antal restriktioner för att uppnå 

relativt moderata förändringar i auktoritär nationalistisk riktning i nuvarande 

system. Till skillnad från sina radikala motsvarigheter menar Payne att 

grupper inom den auktoritära högern kan fungera inom den parlamentariska 

demokratins premisser. 216 Fascismen är dock alltid revolutionär och söker 

efter att störta nuvarande system för att därefter ersätta dem. 

2.7 Emilio Gentile: fascismens religiösa dimension 

Likt Griffin poängterar Gentile modernismens betydelse för fascismens 

framväxt. Gentile menar att framförallt i Italien gav konfrontationen mellan 

modernism och nationalism upphov till politiska och kulturella radikala 

nationaliströrelser som sedermera smälte samman med den fascistiska 

regimen under Mussolini. Nationalism i sig definierar Gentile som en 

kulturell, och/eller politisk rörelse i vilken nationen utgör en fundamental 

mytisk grund, och som strävar efter att framhäva nationens överlägsenhet.  

Gentiles inkludering av antimarxism, eller fientlighet gentemot socialism, 

jämte poängterandet av antiliberalism förefaller vara baserat på den 

fascistiska synen på staten. Liberalism och socialism ses som fiender till 

fascismen, främst då dessa ideologier understryker individens rättigheter 

som utmanar statens överhöghet och suveränitet. Liberalism och socialism 

tenderar enligt fascistisk logik att splittra samhället och hota statens naturliga 

och organiska maktstruktur.  

2.7.1 Fascismens tio kännetecken enligt Emilio Gentile 

Med sina observationer som utgångspunkt kom Gentile att sammanställa en 

kompakt lista i tio punkter över fascismens kännetecken, vilken år 1992 

publicerades i Enciclopedia Italiana. Gentile kom att senare att låta dessa 

punkter utgöra grunden för sin definition av fascism, vilken introducerades 

tidigare i teorikapitlet. Fascismen kännetecknas enligt Gentile av: 

 

1. En massrörelse med medlemmar från ett flertal samhällsskikt i vilken 

medelklassen tillsammans med dess ledare och militanta anhängare 

är framträdande; till stor del utan tidigare erfarenhet av politisk 

 
216 Ibid. Sid 499. 
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aktivitet. Den är organiserad som en milis som baserar sin identitet 

på kamratskap snarare än sociala hierarkier eller klasstillhörighet. 

Den anser sig vara i krig med politiska motståndare och strävar efter 

ett politiskt maktmonopol genom att använda terror, parlamentarism 

och uppgörelser med ledande samhällsgrupper för att skapa en ny 

regim som ödelägger den parlamentariska demokratin. 

2. En ”antiideologisk” och pragmatisk ideologi som utger sig för att vara 

antimaterialistisk, antiindividualistisk, antiliberal, antidemokratisk, 

och antimarxistisk. Den tenderar att vara populistisk och 

antikapitalistisk; uttrycker sig estetiskt snarare än teoretiskt genom 

nya former av politiska uttryck och genom myter, riter och symboler 

likt en lekmannareligion. Den är avsedd att kultivera och integrera 

massornas tro med målet att skapa en ny människa. 

3. En kultur baserad på mystik, med en tragisk och aktivistisk syn på 

livet som en manifestation av viljan till makt och med en 

mytologisering av ungdomen som historiens skapare, och på 

upphöjandet av en militariserad politik som förebild för livet och för 

gemensam aktivitet. 

4. En totalitär uppfattning av politikens huvudsakliga mål, vars uppgift 

anses vara att smälta samman individ och kollektiv i en organisk och 

mystisk nationell enhet bestående av en etnisk och moralisk 

gemenskap, vilken diskriminerar och förföljer de som anses stå 

utanför denna gemenskap antingen som fiender till regimen eller som 

raser vilka anses underlägsna eller på andra sätt farliga för nationens 

sammanhållning. 

5. En samhällelig etik grundad på en fullständig hängivenhet till den 

nationella gemenskapen; på disciplin, virilitet, kamratskap och 

kämparanda. 

6. En enpartistat med uppgift att tillhandahålla ett väpnat försvar för 

regimen, utse dess kadrer och samordna de statliga 

medborgarskarorna genom en ständigt pågående mobilisering av 

känslor och tro. 

7. Ett polisväsende som förhindrar, kontrollerar, och bekämpar 

motstånd och opposition, även om det innefattar användandet av 

organiserad terror. 
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8. Ett politiskt system ordnat efter en hierarkisk modell vars högsta nivå 

utgörs av en ledargestalt med särskild karisma, som befaller, leder 

och koordinerar partiets och regimens handlanden. 

9. En korporativ ekonomisk struktur som kväser facklig frihet, utökar 

statlig befogenhet över marknaden, och genom teknokratiska och 

solidariska principer eftersträvar samverkan mellan produktiva delar 

av den privata sektorn under statligt överseende för att uppnå sina 

maktambitioner, samtidigt som privat ägande och klassklyftor 

upprätthålls. 

10. En utrikespolitik som är driven av myter om nationell makt och 

storhet, med imperialistisk expansion som mål.217 

2.7.2 Fascism som politisk religion 

Gentiles lista och definition över fascismens kännetecken utgör också grund 

för det teoretiska bidrag han främst kommit att bli associerad med gällande 

studier av fascism; sambandet och de kvalitetsmässiga likheterna mellan fascism och 

religion. Detta föranledde Gentile att utarbeta ett teoretiskt ramverk som 

grundar sig i tre konceptuella punkter i form av politisk sakralisering, 

totalitarism, och politisk religion.    

Totalitarism innebär, i denna kontext, ett slags experiment i politisk 

dominans, utfört med militär disciplin och med målet att vara ett 

allomfattande politiskt koncept vilken strävar efter ett maktmonopol. 

Totalitära regimer strävar efter att underkuva, integrera och homogenisera de 

människor de styr över.218 Den politiska religionen är, i sin tur, en del av 

totalitarismen. Den politiska religionen strävar efter att forma både individen 

och massorna genom en antropologisk revolution för att på så vis regenerera 

människan med målet att skapa en ny slags människa. Denna nya människa 

skall i kropp och själ vara fullkomligt hängiven att utföra de revolutionära 

och imperialistiska uppgifter som den styrande och totalitära regimen 

dikterar.219 

 
217 Gentile, Emilio (1992) “Fascsismo”, Enciclopedia Italiana, Treccani. 
218 Gentile, Emilio (2006), Politics as Religion, Princeton University Press. Sid. 46. 
219 Gentile, Emilio (2000) ”The Sacralization of Politics: definitions, Interpretations and Reflections on 

the Question of Secular Religion and Totalitarianism”, Totalitarian Movements and Political Religions, 

1:1. Sid. 18–55. 
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2.7.2.1 Politiskt helgande eller sakralisering av politiken 

Gentile beskriver processen kring politiskt helgande i tre steg. (Moderna) 

politiska rörelser genomgår en transformation och tar skepnaden av sekulära 

religiösa motparter när de, i första steget, fastställer livets mening och 

människans högsta mål. I det andra steget formaliseras krav och 

bestämmelser kring en gemensam kritik och moral, vilka obönhörligt måste 

följas och åtlydas av rörelsens medlemmar. Det tredje steget innefattar att 

rörelsen skapar en dramatiserad, mytisk och symboliskt präglad egen historia 

och verklighet. På så vis skapas en egen ”helig” historia vilken förkroppsligas 

i nationen, partiet eller staten, och som knyts till ett ”utvalt folk”. Folket 

förhärligas och blir omskrivet som mänsklighetens förnyande och räddande 

kraft.220 

Moderniteten innebar inte en fullständig uppdelning mellan religion och 

politik. Den politiska sakraliseringen pågick under 1900-talet och nådde sin 

kulmen i de totalitära politiska rörelserna vilken enligt honom innefattar 

fascism, nazism och romantisk nationalism. Den italienska fascismen 

genomsyrades av religiösa liknelser och antydningar. Framträdande 

individer inom rörelsen föreslog att den borde betraktas som en religion 

snarare än en politisk ideologi.221 

Gentile understryker fascismens fokus på ritualer och symboler och att 

den, i Mussolinis ord, genom att skapa sin egen moral också skapat sin egen 

gudomlighet. Fascismens mål var totalitärt, vilket innebar att dess företrädare 

ansåg sig ha rätten att diktera villkoren och meningen för och i människors 

liv. Således skapade fascismen en egen trosföreställning, egna myter och en 

egen symbolik vilka koncentrerades i en sakralisering av staten.222  

Den italienska fascismen var inte en motståndare till den organiserade 

katolska kristendomen, utan antog snarare formen av en allierad religion 

vilken i sin tur försökte inkorporera religiösa inslag hämtade från den starkare 

institutionen. Samtidigt fanns där en återkommande konflikt med kyrkan, då 

den fascistiska rörelsen kontinuerligt sökte efter att dominera flera av de 

livsaspekter som traditionellt varit kyrkans område, som inflytande över 

utbildningen och befolkningens lojalitet gentemot nationen och staten.223 

 
220 Gentile, Emilio (2005) ”Political religion: a concept and its critics – a critical survey”, Totalitarian 

Movements and Political Religions 6:1. Sid. 29. 
221 Gentile, Emilio (1990) ”Fascism as Political Religion”, Journal of Contemporary History, 25:2, Sid. 229.  
222 Ibid. Sid. 230. 
223 Ibid.  



49 

Som exempel på fascismens religiösa inslag nämner Gentile symboliken 

gällande död och återuppståndelse, den totala hängivenheten gentemot 

staten, blods- och offermystik, odlandet av en martyr- och hjältekult och den 

församlingsanda som var förhärskande i det manliga kamratskapet. 

Sammantaget skapade dessa aspekter uppfattningen bland fascismens 

utövare att politik var en slags total upplevelse, vilken skulle förnya 

existensens hela väsen.224 

Fascismen var tänkt att komplettera den katolska kyrkan, men också att 

agera som dess ersättare. Nationen och staten skulle bli de huvudsakliga 

föremålen för befolkningens dyrkan.225 Central i denna föreställning var också 

ledarens roll som en slags messiasgestalt.226 Fascismen påstods ha växt fram 

från nationens själ, vilken till sist skulle omstöpa den. 227  Det första 

världskriget, vilket hade föregått fascismens framväxt och dessutom format 

mycket av världsåskådningen hos dess ledargestalter då de deltagit som 

soldater i det, hade genom blodsutgjutelse skapat de martyrer för den 

italienska revolutionen som fascismen aspirerade till. Skyttegravarna gav 

upphov till den fascistiska religionens profeter, apostlar och soldater.228 

Det finns dock utrymme för att se fascismen inte enbart som en individuell 

religiös doktrin, utan också som ett verktyg för att pränta in budskapet hos 

befolkningen. En god fascist skulle enligt det italienska fascistpartiets 

ungdomsförbund vara religiös. Den fascistiska mystiken skapar sina egna 

lojala följeslagare och martyrer och den religiösa föreställningen gör 

människor ödmjukt inställda till projektet och idén. 229  Denna inställning 

gjorde det lättare för människor att acceptera den fascistiska rörelsens 

invärtes ideologiska konflikter och ibland motsägelsefulla idémässiga 

inriktningar. Fascismens ideal beskrevs av Mario Giampaoli, fascistisk 

partiledare i Milano, som en dogm i ständig förändring. Enbart Mussolini 

hade ultimat tolkningsföreträde för dess idéer. Lydnad gentemot ledaren var 

att omforma tro och tanke till praktik. Att upphöja fascismen till en nationens 

religion var också ett sätt att legitimera den totala visionen av samhällets 

förändring och militarisering, samtidigt som fascisterna monopoliserade 

patriotismen. Staten, med Mussolini som dess inkarnerade ledare och messias, 

skulle rädda Italien från den rivaliserande, onda, politiska kraften 

 
224 Ibid. Sid. 233. 
225 Ibid. 
226 Ibid. Sid 237. 
227 Ibid. Sid. 234.  
228 Ibid.  
229 Ibid. Sid. 235. 
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bolsjevism.230 Ledarkulten var enligt Gentile en direkt produkt av fascismens 

religiösa undertoner och utvecklades inom den fascistiska religionens 

ramar.231  

Efter att fascisterna säkrat sig makten i Italien blev också den religiösa 

inställningen ett sätt att brännmärka dess uppfattade fiender och politiska 

meningsmotståndare som förrädare gentemot både nationen och tron. 232 

Fascistpartiets lokala grenar sökte, likt den rumänska fascistiska rörelsen 

Ärkeängeln Mikaels Legion, att förbinda de levande med de döda.233 Vid 

tillfällen kom grenarna att betraktas som den fascistiska trons kyrkor. De 

fallna fascistiska soldaternas och aktivisternas minnen skulle inte bara hedras 

utan också odlas. Därigenom ingick de i en transcendent förening med de 

levande, vilket också accentuerades under högtidliga former vid 

begravningar.234 

2.7.2.2 Civil religion och politisk religion 

Civil religion är enligt Gentile ett sorts heliggörande eller en sakralisering av 

en kollektiv politisk enhet som inte är förbunden med någon specifik politisk 

rörelses ideologi. Den civila religionen förespråkar en åtskillnad mellan kyrka 

och stat och trots att den erkänner en tro på ett övernaturligt, gudalikt väsen 

samexisterar den med traditionella religiösa institutioner. Den tar formen av 

en allmän medborgerlig gemenskap ställd ovanför partier och förkunnelser. 

Den tillåter en hög nivå av individuell självständighet gentemot det helgade 

kollektivet och förordar oftast ett gemensamt övervakande och konsensus 

gällande etik och liturgi.235 

Detta skiljer sig från politisk religion, vilken enligt Gentile motsvaras av en 

sakralisering av politiken, präglad av exkludering och integralism. Den 

motsätter sig samexistens med andra politiska ideologier och rörelser. Den 

accepterar inte individuell självständighet gentemot kollektivet, utan 

föreskriver en obligatorisk efterlevnad av dess levnadsregler och deltagande 

i dess politiska kult. Den politiska religionen helgar våld som ett legitimt 

vapen i kampen mot sina fiender och som ett sätt att uppnå förnyelse och 

regeneration. Den har en fientlig attityd gentemot traditionella religiösa 

institutioner och strävar efter att utplåna dem. Om inte detta är möjligt görs 

 
230 Ibid. Sid. 236. 
231 Ibid. Sid. 237. 
232 Ibid. Sid. 235–236. 
233 Payne, Stanley G. (1995). Sid. 285. 
234 Gentile, Emilio (1990). Sid. 240–243. 
235 Ibid. Sid. 30. 
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försök att samexistera med dem på ett sätt där den politiska religionen 

absorberar eller inkorporerar den traditionella religionen. Den traditionella 

religionen ges en underordnad stödroll, då den politiska religionens 

trossystem och myter dominerar.236 

Gentile poängterar att historiska exempel visar att denna distinktion inte 

alltid är precis, då de båda varianterna har gemensamma element och att även 

den mest civila eller borgerliga av religioner kan skifta karaktär och anta 

formen av politisk religion.237 

 
236 Ibid. 
237 Ibid.  
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3 Metod 

3.1 Val av fall: 2083 som avvikande eller extremt fall 

Om Breiviks senare uttalade fascistiska övertygelse var tydlig redan i 

manifestets ideologiska innehåll, borde detta synas i analyser av 2083 

genomförda med olika definitioner av fascism.  Eller har fascismen antagit en 

såpass ny form att tidigare förförståelse och beskrivningar av den blivit 

obsoleta? Fallet visar i så fall på att fenomenet faktiskt har förändrats och 

kräver definitionsmässiga, eller beskrivande, uppdateringar. 

I en fascismteoretisk kontext kan Breiviks manifest 2083 kategoriseras som 

ett avvikande fall. Enligt statsvetaren John Gerring är sådana likställda med 

anomalier; fall som är såpass ovanliga att de har få, om några, likheter med 

andra exempel på samma fenomen eller analysenheter.238239 

Motiveringen till denna kategorisering består i att Breivik, åtminstone på 

ett initialt plan, inte uppfyller den generella bilden som fascism tenderar att 

ge upphov till.240 Breivik har ensam radikaliserats och utvecklat sin världsbild 

och ideologi, utan tillhörighet till någon aktiv likasinnad grupp eller till något 

parti. Han har agerat på egen hand, utan koppling till eller med stöd från 

något existerande nätverk av sympatisörer. Han har valt bort traditionella 

fascistiska attribut. Han har istället för ha gett uttryck för antisemitism, 

uttryckt sympati för den judiska saken och stöttat Israel. Allt detta 

framkommer också i hans manifest 2083. Då flera texter, som Breivik 

inkorporerat i sitt eget dokument, hämtats från olika håll antar helheten 

formen av en islamofobisk mosaik. Islamofobi har hittills inte haft en 

framträdande roll i fascism.  

Ett annat, eventuellt, sätt att kategorisera Breiviks ideologi är att placera 

den under kategorin extremt fall; vad Gerring också kallar för annorlunda eller 

ovanligt, 241  då analytiker och expertvittnen hävdat att hans ideologi eller 

världsbild i stor utsträckning påminner om traditionell fascistisk ideologi. 

Breivik är därför en annorlunda sorts fascist sett såväl till attribut, som till de 

ovanligt våldsamma metoder han använde sig av för att marknadsföra sitt 

manifest. Oavsett vilken av dessa två kategorier man eventuellt placerar 

 
238 Seawright, Jason., & Gerring, John. (2008) “Case Selection Techniques in Case Study Research: A 

Menu of Qualitative and Quantitative Options”, Political Research Quarterly, 61:2. Sid. 294–308.  
239 Seawright, Jason, i Gerring, John. (2007) Case Study Research, Cambridge University Press. Sid. 105–

107. 
240 Se till exempel Paxton, Robert (2005). Sid. 9. 
241 Seawright, Jason, i Gerring, John. (2007). Sid. 101–105. 
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Breivik och hans manifest 2083 under, förefaller det sannolikt att han och hans 

text i sammanhanget inte kan sägas vara exempel på typiska fall.242  

Avvikande och extrema fall skiljer sig från vanligt förekommande 

motsvarigheter, och utmanar bilden av rådande uppfattningar om det 

fenomen som undersöks. Om undersökningens slutsatser visar att Breiviks 

ideologi uppvisar ett tillräckligt stort släktskap med fascismen, men ändå 

innehåller uttryck som tidigare inte erkänts som fascistiska kriterium enligt 

etablerade definitioner, är det möjligt att 2083 representerar en vidareutvecklad 

eller ny sorts fascism. 

3.2 Deduktiv och induktiv metod i fascismforskning 

Historikern Aristotle A. Kallis konstaterar att det utvecklats två approacher 

inom fascismforskningen. Den ena approachen behandlar fascismen som ett 

diakroniskt fenomen, ej bundet i tid och rum. Studier som bedrivs i denna 

tradition undersöker exempel på fascism oavsett var och när de infinner sig. 

Den andra approachen ser fascismen som ett fenomen bundet till 

mellankrigstidens Europa och tenderar att fokusera på hur dess rörelser och 

regimer agerade.243244  

Förutom dessa två approacher existerar också en skillnad mellan så 

kallade deduktiva och induktiva metoder. Den deduktiva och främst 

statsvetenskapligt orienterade huvudlinjen fokuserar på att hitta en teoretisk, 

heuristisk och användbar idealtyp av fascism. Kortfattat påbörjas 

undersökningen med hjälp av en teoretisk förförståelse av fascism i form av 

en idealtyp, som sedan appliceras på ett undersökningsobjekt för en vidare 

analys. 

Den induktiva, främst historiskt inriktade metoden är mindre fokuserad på 

att hitta likheter mellan sådana exempel, utan tenderar att behandla varje fall 

utefter dess egna premisser. Det är mer det enskilda objektet i sig som är av 

intresse, snarare än utvecklandet av en idealtyp.245 

Constantin Iordachi, också historiker, bemöter detta och menar att det inte 

utgör ett problem sett till forskningen kring fascism i helhet. Snarare 

kompletterar dessa synsätt varandra och att de är, till viss del, beroende av 

 
242 Hade Breivik på alla initiala plan varit en ”typisk” fascist hade debatten om hans ideologiska 

hemvist sannolikt inte varit aktuell. 
243 Kallis, Aristotle A. (2004) Studying Inter-War Fascism in Epochal and Diachronic Terms: Ideological 

Production, Political Experience and the Quest for ‘Consensus’, European History Quarterly, 34:1. 
244 Se också Shenfield, Stephen (1999). Sid. 19.  
245 Ibid. 
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varandra. Induktiva studier förutsätter åtminstone en grov idealtyp, eller 

förförståelse för vad fascism kan sägas vara, för att välja ut relevanta 

studieobjekt. Deduktiva studier är å sin sida beroende av historiska och 

möjligen oklassificerade empiriska uttryck för eventuell fascism, för att kunna 

utveckla en fungerande idealtyp. Ingen studie av empirisk fascism kan alltså 

vara helt induktiv eller deduktiv.246 

Denna studie är främst en deduktiv idealtypsanalys, i vilken tre olika 

teorier om fascism ställs gentemot ett särskilt fall (stämmer 2083 överens med 

etablerade definitioner av fascism?). Studien har dock också vissa induktiva 

ansatser, i form av att jag undersöker om det empiriska materialet eventuellt 

innehåller politiska idéer som inte motsvaras i den teoretiska förförståelsen 

och vad detta har för betydelse för den ideologiska klassificeringen. 

3.3 Idealtyper som verktyg 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i idealtypiska definitioner av 

fascism. Metoden syftar till att renodla vissa karaktäristiska kännetecken hos 

det fenomen som skall studeras,247248 för att på så vis kunna konstatera vad 

som är typiskt eller generellt för objektet.249  

Payne hävdar att förutom i fallet Italien, var fascismen aldrig ett empiriskt, 

absolut objekt. Därför kan fascism enbart undersökas i form av en idealtyp.250 

Konceptet ”generisk fascism” syftar till att undersöka huruvida olika exempel 

på fascism delar såpass många likheter eller karaktäristiska kännetecken, att 

man därigenom kan sammanställa en adekvat och tillräckligt omfattande 

definition av fenomenet i fråga. Konceptet refererar inte till något konkret 

exempel eller till någon definitiv, empirisk grupp. Istället fungerar den som 

en heuristisk idealtyp inom samhällsvetenskapen.251  

Idealtypen är i sig inte en direkt avbild av verkligheten.252 Att otvivelaktigt 

kunna konstatera vad som är ”äkta” nationalism, fascism, socialism eller 

liberalism kommer sannolikt inte att låta sig göras, då dessa kategorier varken 

är objektiva eller statiska. Huruvida ”äkta” socialism i exempelvis Sverige 

företräds av socialdemokrater, kommunister eller syndikalister utgör 

 
246 Iordachi, Constantin i Iordachi, Constantin (red.) (2010). Sid 27. 
247 Halvorsen, Knut (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur AB. Sid. 132. 
248 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena (2003) Metodpraktikan, 

Norstedts juridik. Sid. 154. 
249 Ibid.  
250 Payne, Stanley G. i Pinto, Antonio Costa (ed) (2011). Sid. Viii. 
251 Payne, Stanley G. i Griffin, Roger; Loh, Werner; Umland, Andreas (red.) (2006). Sid.175.  
252 Ibid. Sid. 155. 
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grunden för en intern debatt inom socialismen som rasar än idag, på samma 

sätt som frågan om huruvida Hugo Chavez representerade ”sann” populism 

i Venezuela.253 

Detta innebär dock inte att politiska ideologier saknar grundläggande 

fundament. Liberalismens utgångspunkt kan sägas vara frihetstanken, 

socialismens utgår från jämlikhet och likafördelning medan konservatismen 

berör bevarandet av traditioner. På ett liknande sätt har även fascismen sina 

motsvarigheter, vilket framgått i det tidigare teoriavsnittet.254   

Vi kan undersöka i vilken mån 2083 uppfyller fascistiska kriterier, men inte 

nödvändigtvis om manifestet dikotomt ”är” fascistiskt eller inte. Vi kan 

däremot undersöka om materialet kan klassas som fascistiskt eller inte enligt 

en i studien använd definition av fascism – men även där kan resultatet bli 

tvetydigt.255 Olika teoretiker har olika syn på vad som utgör fascism. 

Griffins definition och idealtyp av fascism bär en statsvetenskaplig och 

deduktiv prägel, då Griffin främst fokuserat på att hitta fascismens minsta 

gemensamma nämnare och på att utveckla en idealtyp som omfattar även 

mycket disparata fascistiska uttryck. Paynes motsvarighet är aningen mer 

historiskt och induktivt orienterad, då hans fokus legat på att undersöka ett 

flertal historiska exempel på fascism i detalj för att blottlägga deras respektive 

unika drag. Gentiles definition av fascism kan sägas ligga någonstans 

däremellan, men innehar den mest omfattande listan över fascistiska 

kännetecken eller kriterium. De tre definitionerna är således kompletterande, 

men också kontrasterande.  

Vissa forskare har hävdat att det inte existerar någon generisk fascism. 

Argumentationen går ut på att fascismens olika ideologiska 

ställningstaganden och uttryck är alltför disparata för att kunna sägas ha 

någon egentlig gemensam stomme, även om de delar vissa attribut. 

Påståendet är relevant även för denna studie. Ju mer inkluderande definition 

eller idealtyp av fascism, desto lättare är det att klassificera ett 

undersökningsobjekt som fascistiskt. Fokus hamnar på ett eller ett fåtal 

centrala kriterier, exempelvis nationell återfödelse. Om dessa uppfylls, är 

undersökningsobjektet fascistiskt även om det på flera sätt avviker från 

traditionella eller etablerade uppfattningar om vad som konstituerar fascism. 

Detta motsvarar Griffins definition av fascism.  

 
253 Se Hawkins, Kirk. A. (2009). “Is Chávez Populist?: Measuring Populist Discourse in Comparative 

Perspective”, Comparative Political Studies, 42:8. Sid.1040–1067. 
254 Se Freeden, M. (1998). “Is Nationalism a Distinct Ideology?” Political Studies, 46:4. Sid. 748–765.  
255 En diskussion om klassifikationsproblematiken angående frågan om dikotomi visavi grader av 

kriterieuppfyllning återfinns bl a i Sartori, Giovanni (1970) ”Concept Misformation in Comparative 

Politics.”, The American Political Science Review, 64:4. Sid. 1035–1037.  
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Ju snävare eller mer specifik en definition eller idealtyp av fascism är, 

desto lättare är det att exkludera ett undersökningsobjekt från att tillhöra 

ideologin. Gentiles definition hamnar i denna kategori. Problemet är att 

denna syn på fascismen kan anklagas för att inte ta dess heterogenitet i 

tillräcklig beaktning. Paynes definition kan sägas hamna någonstans emellan 

dessa två relativa ytterligheter. 

Den huvudsakliga frågan är dock inte huruvida 2083 utgör ett exempel på 

"Roger Griffin-fascism" eller "Stanley G. Payne-fascism", även om resultatet 

kan visa att materialet ligger närmare en särskild definition av fascism. 

Uppfyllda kriterier kan dock återfinnas i en eller flera definitioner. 

3.4 Idéanalys, beskrivande idéanalys och genetisk 

idéanalys 

Studien kretsar kring en underkategori till idéanalysen, så kallad beskrivande 

idéanalys. Dess syfte är att beskriva och blottlägga en texts politiska budskap, 

att utreda oklarheter i tidigare bedömningar av texten i fråga samt att 

argumentera för de slutsatser som dras av texten och forskarens tolkningar 

utifrån sin teoretiska utgångsposition. Det vetenskapliga värdet av 

beskrivande idéanalyser syftar bland annat till att argumentera för eller emot 

tidigare, och kontrasterande, tolkningar av politiska budskap.256   

Ett annat sätt att beskriva avhandlingens angreppssätt är via begreppet 

genetisk idéanalys, som är en underkategori till den funktionella idéanalysen. 

Den genetiska idéanalysen syftar till att undersöka om en politisk text kan 

placeras i en tidigare intellektuell tradition. Exempel på detta omfattar 

undersökningar av politiska tänkares eventuella influenser på klassiska 

politiska ideologier, men också en mer allmän placering av politiska 

föreställningar i en intellektuell tradition. För denna avhandling är det således 

den senare varianten som åsyftas: jag undersöker inte i vilken utsträckning 

Breivik eventuellt har influerat senare fascistiska ideologier, utan om de idéer 

han för fram i sitt manifest 2083 kan placeras in i en fascistisk idétradition.257 

 
256 Beckman, Ludvig (2005) Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santerus 

Förlag. Sid. 48–49. 
257 Vedung, Evert (1977), Det rationella politiska samtalet: Hur politiska budskap tolkas, ordnas och prövas, 

Bonniers Förlag. Sid. 28. 
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3.5 Operationalisering, utformning av analysverktyg, 

validitet 
Statsvetaren Evert Vedung påpekar vikten av att konstruera ett analysschema, 

vilket skall fungera som ett sökschema för den planerade undersökningen. 

När ett visst material skall bli föremål för en idéanalys, krävs ett på förhand 

utarbetat verktyg som beskriver vad i materialet som faktiskt undersöks. Den 

som söker efter specifika element i ett material måste på förhand påvisa vilka 

dessa är, då de fungerar som sökord i texten och sedan diskuteras i den 

följande analysen. Vedung exemplifierar detta med att hänvisa till Mats 

Bergqvists statsvetenskapliga studie om åsiktsriktningar i debatten om 

Sverige och EEC i början av 1960-talet. I denna har Bergqvist utarbetat ett 

analysschema om åtta olika ämnen som framhölls i debatten och som i studien 

utgjorde den teoriram analysen grundar sig på. Ämnena var, bland andra, 

synen på Europatanken, synpunkter på ekonomin och föreställningar om det 

nordiska samarbetet.258 

Operationaliseringen – konkretiseringen av vad som skall mätas och 

undersökas – i denna avhandling utgörs av element från tre teoretikers 

idealtyper av fascism. I studien motsvaras dessa element av idealtypernas 

kriterier. I varje idealtyp återfinns också ett särskilt kriterium som jag kallar 

för centralt tema. Analysen av det empiriska materialet görs utefter dessa 

kriterier, inklusive deras centrala teman. Frågan som skall besvaras i analysen 

blir alltså i vilken utsträckning det empiriska materialet överensstämmer med 

kriterierna. Kriterierna har därtill delats in i tre ideologiska komponenter: 

verklighetsbilder, strategier och utopiska mål. Efter att ha genomfört analysen 

gör jag därtill en kortfattad, sammanfattning baserad på komponenterna. 

Jag använder således tre analysscheman i avhandlingen, ett för Griffin, 

Payne och Gentile vardera. Dessa tre analysscheman utgör tillsammans 

studiens analysverktyg. 

På samma sätt som Mats Bergqvist lyft fram synen på Europatanken och 

på ekonomin i sitt teoretiska ramverk och använt det på sitt empiriska 

material, har jag gjort motsvarande med mitt analysverktyg och på Breiviks 

manifest 2083. 

Med hjälp av analysverktyget bearbetas således 2083 för att se om textens 

ideologiska innehåll i någon utsträckning motsvarar de teoretiska 

premisserna. Detta är fundamentet för studiens validitet. Undersökningens 

huvudfråga blir således att – för att använda Esaiassons et als ord – undersöka 

 
258 Ibid. Sid. 35–37. 
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i vilken utsträckning den observerade verkligheten (2083) liknar den 

typiserade abstraktionen. 259  Således kan studien betraktas som främst 

förankrad i en positivistisk idéanalytisk tradition: Färdiga koncept och 

begrepp jämförs med eventuella liknande motsvarigheter i det empiriska 

materialet. Jag gör inte anspråk på att undersöka exempelvis språklig 

genealogi eller utveckling inom den fascistiska eller extremnationalistiska 

diskursen, även om ämnet vid tillfällen berörs i redovisningen och analysen 

av materialet. 

3.5.1 Bearbetning och strukturering  

I mina analysscheman har jag, för att underlätta strukturering, brutit ned de 

olika fascismdefinitionerna och delat in deras respektive kriterier i de tre 

komponenter som presenterades i avhandlingens teorikapitel: Verklighets-

bilder, utopiska mål och strategier.260 

Enligt exempelvis Griffins definition är ett signum för fascismen att dess 

världsbild beskriver det nuvarande samhället som dekadent. Därför tolkar jag 

dekadens som ett kriterium för fascism, vilket ingår i den fascistiska 

verklighetsbilden.  I Paynes definition återfinns kriteriet nationell återfödelse, 

vilket kan placeras in under utopiska mål. Enligt Gentile mobiliseras folket 

genom kriteriet sakralisering av politiken, vilket faller under komponenten 

strategier. 

Gränsdragningen och uppdelningen är inte alltid en dikotomi. Därför 

förekommer vissa kriterier i flera komponenter. Exempelvis kan Paynes fokus 

på våldspositivitet sägas utgöra både ett utopiskt mål och en strategi, då han 

menar att fascismen betraktar våld som ett ändamål i sig självt samtidigt som 

den ser våldet som en legitim strategi för att uppnå den antropologiska 

revolutionen. 

I arbetet med det empiriska materialet – Breiviks manifest 2083 – har jag 

strukturerat texten utefter uppdelningens premisser. Jag har läst igenom 2083 

och sammanställt innehållet enligt Hermanssons komponenter. Om Breivik i 

texten hävdar att Europa av idag står inför en invasion av främmande kultur, 

faller detta under kategorin verklighetsbild. Om delar av texten berör det 

önskade samhällets utformning, som exempelvis visionära mål om en 

monokulturell, europeisk federation, motsvarar detta utopiska mål. När 

Breivik i sitt dokument hävdar att detta mål nås genom väpnad revolution, är 

detta ett exempel på strategi. 

 
259 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Wängnerud, Lena (2003). Sid. 155. 
260 Se kap. 2.3.1.1. 



60 

Jag har försökt att så långt som möjligt placera det empiriska materialet i 

renodlade komponenter. Flertalet påståenden och uttryck i 2083 har varit 

relativt enkla att klassificera i någon av komponenterna verklighetsbilder, 

utopiska mål och strategier. Textstycken som beskriver det dekadenta 

mångkulturella dagsläget, visioner om ett monokulturellt Europa, eller 

tillvägagångssätt för att kullkasta regimer är några sådana exempel.  

Det har vid några tillfällen dock varit betydligt svårare att skilja på vad 

som skall ses som utopiska mål, och vad som skall ses som strategier för att 

uppnå dessa. Ett exempel på detta är att det i manifestet framträder en önskan 

efter en slags ”europeisk renässans”. En spontan följdfråga i sammanhanget 

blir då rimligen vad en sådan renässans faktiskt innebär. Någon detaljerad 

beskrivning av detta ges inte. Breivik nämner dock vid något tillfälle i texten 

att ett monarkiskt statsskick kan vara att föredra framför ett republikanskt 

sådant. Är då den efterfrågade monarkin en utopi i sig, eller en strategi för att 

uppnå den planerade renässansen? Är en reformerad och vitaliserad kristen 

kyrka ett utopiskt mål, eller en strategi för att uppnå social samstämmighet 

och nationell hängivenhet? 

Ett annat exempel på detta är målet om "liberala zoner" i manifestet. I 

texten framgår att Breivik motvilligt erkänner att det önskade framtida 

samhälle som han eftersträvar till viss del kommer att ha liberalt sinnade 

medborgare, som inte till fullo kommer att anpassa sig efter den uttalade 

konservativa moraliska samhällsdoktrinen. Istället för att utvisa eller 

deportera sådana medborgare, bör det istället upprättas ”liberala zoner”, som 

legalt tillhandahåller eventuella utsvävningar. Visionen om sådana zoner kan 

antingen ses som en strategi eller ett steg på vägen till det bättre samhället, då 

de beskrivs som ett slags nödvändigt ont i strävan efter perfektion. Men de 

kan också ses som ett utopiskt mål, då Breivik i texten ger uttryck för att 

utsvävningar är en del av människan, som inte kan utraderas. Jag har i min 

analys valt att placera denna vision som ett utopiskt mål, då jag tolkar den 

mer som ett uttryck för det senare.    

Andra exempel på idémässiga konstruktioner som ligger i gränslandet 

mellan strategier och utopier är synen på den ekonomiska politiken, 

kristendomens och kyrkans roll i samhället, och bevarandet av nordiska 

genetiska särdrag.  

Vid några tillfällen framställs strategiska mål i 2083 som mer detaljerade 

beskrivningar av utopiska mål. Exempelvis i frågan om de nordiska folkens 

särdrag nämns det utopiska målet enbart som hastigast – det vill säga själva 

bevarandet – för att sedan i ett betydligt längre stycke behandlas som en 

strategi, det vill säga hur detta skall gå till i praktiken. När detta skett har jag 
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trots att jag klassificerat uttalandet som ett utopiskt mål ändå valt att i min 

sammanställning inkludera den följande strategin, då den blir intimt 

sammanknippad med målet i sig.  

Jag har i den utsträckning det varit möjligt renodlat komponenterna.  

Exempelvis har jag placerat uttalanden om kristendomen som helhet under 

verklighetsbilder, medan text som behandlar kyrkans eventuella samhälleliga 

moraliska överlägsenhet kategoriserats som ett utopiskt mål. När texten 

påpekat kristendomens och trons förmåga att motivera aktivister att bedriva 

revolutionär kamp, placeras detta under strategier. 

3.5.1.1 Reliabilitet och tolkning 

Mäter studien det som avses att mätas, på ett tillförlitligt sätt? Läsningar och 

analyser av texter som föreligger vara fascistiska till sin natur innehåller inte 

nödvändigtvis ord som förekommer i de kriterier för fascism som 

analysschemat på förhand tillhandahåller. Exempelvis kan konceptet 

återfödelse vara mer frekvent än ordet i fascistiska texter. Om jag exempelvis 

letar efter något som påminner om Griffins kriterium dekadens, utgår jag från 

Griffins teoretiska argumentation som ligger till grund för förståelsen av 

konceptet, för att sedan i 2083 se om något i texten överensstämmer med 

förförståelsen. 

Jag följer därmed den tolkningsmetod som statsvetaren Kristina Boréus 

använder sig av i sin idéanalys av nyliberalism i den svenska debatten. Om 

en variabel, vilket i denna studie motsvaras av ett kriterium, tydligt 

överensstämmer med en passage eller en del av den undersökta texten, skall 

den behandlas som uppfylld även om den inte motsvarar en exakt 

exemplifierad formulering. Om innebörden är densamma som den 

föregående beskrivningen och förförståelsen är den relevant i sammanhanget. 

Tolkningen av materialet skall förefalla naturlig med intentionen i den 

undersökta texten; det som är utsagt i texten är det som tolkas och 

analyseras.261 

Upplägget har också drag av den tematiska kvalitativa textanalysen, där 

förutbestämda teman (fascistiska uttryck, representerade av idealtypernas 

kriterium) prövas mot insamlat empiriskt material, det vill säga manifestet 

2083. En viktig del av denna metod är att analysverktyget, som klargör vilka 

ramar eller teman som letas efter i materialet, kategoriskt och systematiskt 

används genom den analytiska processen. Detta uppfylls i min genomläsning 

och analys. Den tematiska analysen brukar delas upp i två kategorier, vilka 

 
261 Boréus, Kristina (1994) Högervåg – nyliberalism och kampen om språket i svensk offentlig debatt 1969 – 

1989. Tiden. Sid. 362 – 367.  
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normalt anses kontrasterande: en semantisk och explicit, samt en latent och 

tolkande. Enligt den semantiska modellen utgår undersökningen från att leta 

efter uttryckligen, explicita teman i materialet och tar inte hänsyn till 

eventuella underliggande budskap. Den latenta kategorin utgår snarare från 

motsatt approach; här undersöks underliggande och implicita värderingar, 

ideologier och koncept för att på ett mer induktivt plan hitta teman. Denna 

studie hämtar dock inspiration från båda dessa tolkningsmodeller. De 

kriterier som utgör analysverktyget undersöks både på ett explicit och på ett 

mer underliggande plan. Om jag exempelvis letar efter kriteriet 

korporativism, vilket enligt Gentile är ett av fascismens utmärkande drag, i 

manifestet 2083 så undersöker jag först om detta står att finna explicit. Ger 

texten uttryck för detta rent bokstavligen? Är det ett uttalat strategiskt (eller 

möjligen utopiskt) mål, på det vis som det eventuellt förekommer i texten? 

Om så inte är fallet, föranleder detta likväl en mer djuplodande genomläsning 

efter ett tema som ändå kan sägas motsvara kriteriet, på det vis som det 

beskrivs av Gentile.262  

Min metod är främst positivistisk, men innehåller också en intuitiv, 

tolkande komponent. Filosofen Charles Taylor menar att tolkning är att 

försöka ta reda på en underliggande mening i det som undersöks, för att 

kunna presentera detta på ett klarare sätt. Detta motsvaras i studien i form av 

det raster som analysverktyget lägger över det empiriska materialet. 263 

Sociologen Anthony Giddens menar att samhällsvetenskaplig forskning skall 

rekonstruera sociala aktörers egna tolkningar av sina handlingar och uttryck 

inom ett samhällsvetenskapligt språk med hjälp av teoretiska begrepp. Jag 

utgår från den sociala aktörens uttryck (manifestet 2083) och de tolkningar, 

det vill säga beskrivningar som redan existerar däri, och rekonstruerar dem 

sedan utefter den begreppsapparat som studiens fascismdefinitioner 

tillhandahåller.264 

Analysen är tolkande, på det sättet att de utskrivna orden i manifestet inte 

nödvändigtvis ordagrant, eller till varje punkt, stämmer överens med de olika 

kriteriernas beskrivningar. Ett visst "svängrum" blir nödvändigt för att kunna 

utföra tolkningen. För att återknyta till diskussionen om deduktion och 

induktion i fascismstudier, kan tolkningen beskrivas som abduktiv; det 

undersökta objektet (här: passager eller ord i 2083) kanske inte stämmer 

 
262 Braun, Virginia;, Clarke, Victoria (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3(2). Sid. 77–101. 
263 Gilje, Nils; Grimen, Harald (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos. Sid. 190–194. 
264 Ibid. Sid. 181. 
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fullständigt överens med den teoretiska förförståelsen, men kommer likväl 

såpass nära att ett rimligt antagande blir att jämställa dem med varandra.265 

Om beskrivningen av ett kriterium ligger såpass nära ett konceptuellt 

uttalande i texten, tolkar jag det om att kriteriet uppfylls. 

3.5.1.2 Inkorporerade texter i 2083 

Manifestets samlade innehåll utgörs av flera olika författares texter. Ungefär 

hälften av innehållet är författat av Breivik själv, och resten är hämtat från 

andra. 

Trots att flera av texterna i manifestet har olika ursprung behandlar jag 

manifestet som en helhet, i enlighet med Breiviks syfte när han sammanställde 

dem i form av ett kompendium. 2083 talar alltså med en röst. Detta behöver 

givetvis inte innebära att de författarna till ursprungsmaterialet delar 

sammanställarens samtliga åsikter. Jag har således använt mig av samma 

metodik som tidigare analytiker nyttjat när de kommenterat manifestet.266267 

Jag har enbart i undantagsfall markerat och skrivit ut andra författare än 

Breivik själv. Detta har gjorts när jag hittat passager i manifestet som gett olika 

budskap om samma sakfråga, och dessa passager förefaller ha olika författare. 

Exempelvis finns det i 2083 olika uppfattningar om välfärdsstaten, där en 

inkorporerad text ger uttryck för en annan uppfattning än Breiviks egna ord. 

Jag ger inte analytiskt företräde för någon av åsikterna, utan konstaterar 

enbart att de skiljer sig åt.  

3.5.2 Analysens utförande 

Min analys av 2083 består av tre huvudsakliga moment.  

Texten i 2083 jämförs med analysverktygets kriterier, vilka är hämtade 

från de tre idealtyper av fascism som används i studien i syfte att klargöra om 

eller i vilken mån dessa överensstämmer med varandra. Går det i 2083 

exempelvis att finna spår av Griffins fascismkriterium pånyttfödelse, ny era 

eller kulturell homogenitet? Stämmer 2083s syn på användande av våld 

överens med Paynes kriterium om fascismens våldspositivitet?  

 
265 Alvesson, Mats; Sköljdberg, Kaj (2008) Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

Studentlitteratur AB. Sid. 54-63. 
266 Se Bangstad (2014); Gardell (2012). 
267 I min uppfattning svarar också upplägget mot det textorienterade holistiska kriteriet, som det 

formulerats av filosofen Hans-Georg Gadamer: Om man får fram en tolkning av en text där delarna 

harmonierar med en helhet, är det ett tecken på att texten har förståtts. Det är texten i sig och det inre 

sambandet mellan dess delar som en korrekt tolkning kan utgå från. Se Gilje, Nils; Grimen, Harald 

(1992). Sid. 197. 
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Efter genomläsningen av 2083 diskuterar jag om något centralt tema – 

pånyttfödelse, våldspositivitet eller politisk religion – från analysverktyget 

återfinns i texten och i så fall vilka dessa är. Framstår de som särskilt 

betydande? Återkommer de vid ett flertal tillfällen i texten? 

I det tredje momentet sammanfattar jag resultaten, baserat på indelningen 

av teori och empiri utefter de ideologiska komponenterna verklighetsbilder, 

utopiska mål och strategier. 

3.5.3 Analysens utfall 

Studien syftar inte huvudsakligen till att dikotomt avgöra om 2083 "är" 

fascistiskt eller inte, utan snarare i vilken utsträckning (om någon). När kan 

det empiriska materialet sägas vara motsvara en idealtyp, eller hur många 

kriterier måste uppfyllas för att kunna konstatera detta? Jag använder en 

tregradig skala i vilken kriterierna bedöms som uppfyllda, icke uppfyllda 

eller delvis uppfyllda. Jag anser att om mindre än hälften av en idealtyps 

kriterier inte uppfylls i 2083 kan den uteslutas. Då förekommer ingen 

anledning att klassificera innehållet som fascistiskt enligt denna. Om ungefär 

hälften av kriterierna uppfylls kan ideologin i 2083 sägas påminna om fascism 

– kanske till och med i centrala aspekter -– men att skillnaderna likväl är för 

påtagliga. Om antalet uppfyllda kriterier snarare närmar sig en majoritet, kan 

idealtypen sägas vara motsvarad i materialet – särskilt om ett av dessa 

kriterium är ett så kallat centralt tema. 

3.5.3.1 Centrala teman 

Om resultatet visar att kombinationen av uppfyllda kriterier motsvarar en 

specifik definitions motsvarigheter, kan detta tolkas som att 2083 kan 

klassificeras som fascistiskt enligt denna.  

Ett möjligt utfall av analysen är att en sådan kombination, som 

överensstämmer med en särskild definition av fascism, inte står att finna i 

2083. Kriterier som eventuellt uppfylls i materialet kan ha motsvarigheter i 

två eller samtliga definitioner. Om så är fallet, föranleds en närmare 

granskning om dessa utgör centrala teman i en specifik definition. 

De tre definitionerna av fascism som används i studien är i vissa fall 

förenliga, men i andra fall kontrasterande. Definitionerna innehåller var och 

en kriterier som visar på olika uppfattningar om vilka teman som kan sägas 

vara av särskild betydelse för fascismen som sådan. I Griffins uppfattning 

utgör temat palingenesis eller återfödelse en fundamental pelare i fascismens 

ideologiska kärna. Enligt Gentile kan fascismen bäst förstås som en politisk 

religion. Paynes definition av och teori kring fascism tillhandahåller inte lika 
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tydligt ett jämförelsevis lika centralt kriterium, även om han i en intervju låtit 

påskina att fascismens våldspositivitet är en av fascismens starkaste särdrag 

jämte andra politiska ideologier.   

Finns det i 2083 exempelvis en speciell emfas på idén om återfödelse eller 

överkommande av dekadens, vilka av Griffin anses vara fundamentala 

aspekter av och särdrag hos fascismen? Återfinns det i texten klara och 

återkommande utslag av Paynes syn på fascismens våldspositivitet, eller 

idéer vilka överensstämmer med Gentiles uppfattning av fascism som politisk 

religion? 

Visar det sig något sådant centralt tema återfinns i materialet, går det att 

med visst fog hävda, eller klassificera, 2083 som fascistiskt enligt en specifik 

definition av fascism – åtminstone på ett initialt plan. Det blir dock svårare att 

göra ett sådant antagande om det visar sig att ett centralt tema förvisso 

återfinns, men utan att kombineras med andra kriterier från samma definition 

– eller om det centrala temat förvisso återfinns, men inte ges någon särskild 

vikt i sammanhanget. 

 

2083 kan eventuellt uppfylla ett antal kriterier eller centrala teman för fascism, 

men från olika definitioner. Detta innebär att ingen av idealtyperna 

överensstämmer med dokumentets ideologiska karaktär. Resultatet blir 

givetvis detsamma om inga kriterier eller centrala teman återfinns i texten.  

Ett eventuellt resultat är att 2083 i vissa aspekter kan klassificeras som 

fascistiskt, men att dokumentets ideologiska innehåll till största delen likväl 

går utanför de ramar som ställs upp av de definitioner av fascism som 

används i denna studie. Exempelvis kan delar av innehållet ge uttryck för 

idéer som inte på något sätt kan klassificeras som fascistiska, utan snarare 

förefaller hämtade från någon annan politisk ideologi eller hållning. En vidare 

diskussion blir då om definitionerna i studien inte förmår beskriva ett nutida 

exempel på fascism – eller om det ideologiska innehållet i 2083 är såpass 

avvikande från fascism att det inte bör klassificeras som sådant?268  

Om svaret återfinns i det första antagandet skulle detta kunna innebära att 

det finns anledning att uppdatera en redan existerande idealtyp, eller skapa 

en ny som kombinerar de kriterier som uppfylls av 2083. Manifestet har då 

”tänjt gränsen” för vad som kan sägas utgöra fascism, då dess innehåll går 

utanför gängse ramar men ändå håller sig såpass troget till en existerande 

ideologisk tradition. Ett annat sätt att klassificera resultatet är genom ett 

 
268 Studien har därmed en teoriutvecklande, snarare än ett teoritestande, inriktning. Se Gerring, John 

(2017) Case Study Research – Principles and Practices, Cambridge University Press. Sid. 263 – 270.  
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särskilt prefix som beskriver en sådan slags fascism närmare. På samma sätt 

har varianter på, eller kombinationer av, andra politiska ideologier medfört 

nya begrepp såsom nyliberalism, demokratisk socialism och auktoritär 

konservatism.  

Om svaret snarare ligger i linje med det andra antagandet bör 2083 

klassificeras som något annat än fascism.  

3.6 Studiens analysverktyg 

I följande underkapitel presenteras en sammanställning av de 

fascismdefinitioner som används i studien och respektive upphovsmans 

beskrivningar av de kriterier som ingår i dem. I vissa fall delar två kriterier en 

gemensam beskrivning, då dessa kriterier enklast förstås när de förklaras 

tillsammans. Kriterierna är indelade i tre ideologiska komponenter; 

verklighetsbilder, utopier, samt strategier.269 

Poängen är att, på ett lättfattligt sätt, se vad ett kriterium innebär enligt en 

viss teoretiker. Vissa kriterier har klara beröringspunkter teoretikerna 

emellan men har formulerats olika och är inte nödvändigtvis identiska. 

Det bör påpekas att Griffin delvis vänder sig emot både Gentiles och 

Paynes punktlistor och typologier. Som framgått i teoriavsnittet, menar 

Griffin att fascism inte kan klassificeras genom deskriptiva checklistor. Det 

kan därför tyckas motsägelsefullt att omvandla Griffins definition av fascism 

till ett analysschema som i mångt och mycket påminner om den sortens 

metodik han tar avstånd från. Måhända är detta att delvis göra våld på 

Griffins invändningar och metodologiska angreppssätt, men enligt mig 

innehåller idealtyper kriterier för vad som kan klassificera ett 

undersökningsobjekt. I praktiken blir detta till sist checklistor. Griffins kritik 

mot metoden i fråga är dock inte utan relevans. Checklistor konkretiserar 

definitioner och gör dem hanterbara, men kringskär till viss del också 

tolkningsutrymme.  

Genomgången av de tre huvudsakliga teorierna om fascism som används 

i denna studie visar att olika kriterier återfinns i samtliga definitioner, även 

om de också skiljer sig åt i andra aspekter. Med andra ord, är de tre 

definitionerna kompletterande, kontrasterande och i vissa fall samstämmiga. 

3.6.1 Analysschema baserat på Roger Griffins teori 

Utgångspunkten för analysschemat är Griffins definition av fascism. 

 
269 Hermansson, Jörgen (1984). Sid. 29. 
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Fascism är en slags programmatisk modernism vilken eftersträvar politisk 

makt i syfte att genomföra en total vision av nationell eller etnisk 

pånyttfödelse. Dess slutgiltiga mål är att övervinna den dekadens som 

förstört känslan av samhällelig gemenskap och förtagit modernitetens 

mening och transcendens, för att därefter visa vägen in i en ny era präglad 

av kulturell homogenitet och välstånd.270  

3.6.1.1 Kriterier 

Definitionen utgörs av nedanstående kriterier. Beskrivningarna är hämtade 

från studiens kapitel som berör Griffins teori. Definitionens centrala tema 

(pånyttfödelse) är markerat med fet stil. 

 

•  Programmatisk modernism; (överkommandet av) dekadens: fascismens 

mål är att genom säkrandet av politisk makt skapa en alternativ 

modernitet för att motverka den dekadens som förstört den 

samhälleliga gemenskapen och förtagit modernitetens mening; att 

förändra det rådande samhälleliga läget och starta det på nytt. 

•  Pånyttfödelse: nationen reser sig på nytt, ur sitt nuvarande 

dekadenta tillstånd genom palingenesis, vilken skall återställa 

nationens forna prakt. Pånyttfödelsen kan vara av nationell eller 

etnisk karaktär. Nationen betraktas som ett väsen, en levande 

organism, med en egen livscykel och med ett kollektivt medvetande 

och ett gemensamt öde. Nationen överskrider individen, som enbart 

har en mening som en del av den nationella gemenskapen. 

•  Ny era; kulturell homogenitet: pånyttfödelsen skall föra med sig en ny 

ordning, vilken kan hämta inspiration från ett mytiskt förflutet för 

att regenerera framtiden, återställa den nationella gemenskapen och 

de högre värden som gått förlorade i dekadensen. Den nya eran 

skall präglas av kulturell homogenitet och välstånd.  

•  Total vision: fascismen är utopisk och eftersträvar en homogen, 

perfekt koordinerad och styrd nationell gemenskap, och har en 

allomfattande eller total vision av nationell eller etnisk 

pånyttfödelse. 

 

 
270 Griffin, Roger (2007) Sid. 182. 
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Uppdelade i ideologiska komponenter kan de kriterium som återfinns i 

Griffins fascismdefinition sammanfattas på följande vis: 

 

Verklighetsbild: Nationen befinner sig i ett dekadent tillstånd vilket medfört 

en förlust av samhällelig gemenskap, mening och 

transcendens. Baseras på kriteriet dekadens. 

Utopiskt mål: En alternativ modernitet i form av nationell eller etnisk 

pånyttfödelse, vilken leder till en ny era och ordning, präglad 

av kulturell homogenitet och välstånd. Baseras på kriterierna 

pånyttfödelse, ny era, kulturell homogenitet, total vision och 

programmatisk modernism. 

Strategi: Säkrande av politisk makt. Baseras på kriteriet programmatisk 

modernism.  

3.6.1.2 Analysschema 

Kriterierna är uppdelade i tre ideologiska komponenter. Det centrala temat är 

markerat i fet stil. 

 

ROGER GRIFFIN – analysschema 

Komponenter  Kriterier 

Verklighetsbild Nationen befinner sig i ett 

dekadent tillstånd vilket medfört 

en förlust av samhällelig 

gemenskap, mening och 

transcendens. 

•  Dekadens 

Utopiskt mål En alternativ modernitet i form 

av nationell eller etnisk 

pånyttfödelse, vilken leder till en 

ny era och ordning, präglad av 

kulturell homogenitet och 

välstånd. 

•  Pånyttfödelse 

•  Ny era 

•  Kulturell homogenitet 

•  Total vision 

•  Programmatisk 

modernism 

Strategi Säkrande av politisk makt. •  Programmatisk 

modernism 
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3.6.2 Analysschema baserat på Stanley G. Paynes teori 

Utgångspunkten för analysschemat är Paynes definition av fascism. 

 

(Fascism är) en revolutionär ultranationalism, vilken eftersträvar en 

nationell återfödelse, (är) baserad på en primärt vitalistisk filosofi, 

strukturerad efter en extrem elitism, massmobilisering och utefter en 

führerprinzip, värderar våld positivt både som ändamål och som medel, 

och som tenderar att föreskriva våld och/eller militära värderingar.271 

3.6.2.1 Kriterier 

Definitionen utgörs av nedanstående kriterier. Beskrivningarna är hämtade 

från studiens kapitel som berör Paynes teori. Definitionens centrala tema 

(våldspositivitet) är markerat med fet stil. 

 

• Revolutionär ultranationalism: fascismen strävar efter att upprätta en 

nationalistisk stat vilken innefattar ett förenande av klasser i en 

nationell ekonomisk struktur. Nationalismen är expansiv och söker 

konstant nya former, är den mest extrema formen av europeisk 

nationalism och är påtagligt etnocentrisk. Fascismen strävar efter en 

antropologisk revolution, i form av en ny sorts människa och kultur; 

ett radikalt, nytt sekulärt system med en stat bestående av en 

nationalistisk och auktoritär kärna som inte baserar sig på tidigare 

traditionella principer och föredömen.  

• Återfödelse: fascismens högsta ideologiska mål är återfödelsen av 

den nationella andan, kulturen och samhället. 

• Massmobilisering: fascismen manar till en militarisering av politiska 

förhållanden, med målet att skapa en masspartimilis. 

• Extrem elitism; führerprinzip: fascismen försöker kombinera både 

populism och elitism genom att skapa en kult kring en ledargestalt 

och ett auktoritärt, karismatiskt och personligt ledningsskick. 

Fascismen förlitar sig mer på ledarskapets och partielitens 

beslutsförmåga snarare än bakomliggande ideologi och 

partibyråkrati. 

• Våldspositivitet: våld är terapeutiskt och något som premieras; 

våld är ett självändamål, en del av den vitalistiska livssynen och ett 

legitimt medel för att uppnå politiska syften. 

 
271 Payne, Stanley G. (1995). Sid. 14. 
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Uppdelade i ideologiska komponenter kan de kriterier som återfinns i Paynes 

fascismdefinition sammanfattas på följande vis: 

 

Verklighetsbild: Nationen befinner sig i ett splittrat tillstånd, då dess tidigare 

vitala anda och kultur gått förlorade. Baseras på kriteriet 

revolutionär ultranationalism. 

Utopiskt mål: Kulturell och nationell återfödelse, vilket innefattar en 

antropologisk revolution som inbegriper en ny sorts 

människor, organiserade i en våldsbejakande statstruktur 

som inte baseras på tidigare traditionella principer och 

föredömen. Baseras på kriterierna återfödelse och 

våldspositivitet. 

Strategi: Revolution genom massmobilisering och militarisering, 

vilken kombinerar populism och elitism utefter en 

führerprinzip – en auktoritär struktur, i vilken en stark ledare 

spelar större roll än bakomliggande ideologi eller 

partibyråkrati. Baseras på kriterierna revolutionär 

ultranationalism, massmobilisering, extrem elitism, führerprinzip 

och våldspositivitet. 

3.6.2.2 Analysschema 

Kriterierna är uppdelade i tre ideologiska komponenter. Det centrala temat är 

markerat i fet stil. 

 

STANLEY G. PAYNE – analysschema 

Komponenter  Kriterier 

Verklighetsbild Nationen befinner sig i ett splittrat 

tillstånd, då dess tidigare vitala 

anda och kultur gått förlorade. 

•  Revolutionär 

ultranationalism  

 

Utopiskt mål Kulturell och nationell 

återfödelse, vilket innefattar en 

antropologisk revolution som 

inbegriper en ny sorts människor, 

organiserade i en 

•  Återfödelse 

•  Våldspositivitet 
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våldsbejakande statstruktur som 

inte baseras på tidigare 

traditionella principer och 

föredömen. 

Strategi Revolution genom 

massmobilisering och 

militarisering, vilken kombinerar 

populism och elitism utefter en 

führerprinzip – en auktoritär 

struktur, i vilken en stark ledare 

spelar större roll än 

bakomliggande ideologi eller 

partibyråkrati. 

•  Revolutionär 

ultranationalism 

•  Massmobilisering 

•  Extrem elitism 

•  Führerprinzip 

•  Våldspositivitet 

3.6.3 Analysschema baserat på Emilio Gentiles teori 

Utgångspunkten för analysschemat är Gentiles definition av fascism. 

 

Fascism är ett modernt politiskt fenomen, nationalistiskt och revolutionärt, 

antiliberalt och antimarxistiskt; organiserat som ett milisparti, med en 

totalitär uppfattning gällande politik och stat; med en viril och 

antihedonistisk ideologi baserad på myter, vilken sakraliseras i form av en 

politisk religion som fastställer nationens absoluta företräde då denna 

uppfattas som en etnisk, homogen och organisk gemenskap och som 

organiseras i en hierarkisk, korporativ stat; med en krigisk mission att 

uppnå storhet, makt och att erövra; och vars slutgiltiga mål är att skapa en 

ny ordning och en ny civilisation.272 

3.6.3.1 Kriterier 

Definitionen utgörs av nedanstående kriterier. Beskrivningarna är hämtade 

från studiens kapitel som berör Gentiles teori. Definitionens centrala tema 

(politisk religion) är markerat med fet stil. 

 

• Revolution: den nya ordningen ödelägger den parlamentariska 

demokratin, och genomförs bland annat genom bildandet av ett 

milisparti och via terror. 

 
272 Gentile, Emilio (2004). Sid. 329. 
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• Mytbaserad nationalism: en kulturell eller politisk rörelse i vilken 

nationen utgör en fundamental mytisk grund, och som strävar efter 

att framhäva nationens överlägsenhet. Fascismen förordar en 

fullständig hängivenhet till den nationella gemenskapen vilken är 

etnisk, homogen och organisk. Nationalismen skall vara 

allomfattande, och förena hela nationen i vilken alla dess 

medlemmar arbetar för det gemensamma bästa. 

• Antiliberalism; antimarxism: liberalism och marxism eller socialism 

ses som fiender till fascismen då dessa ideologier understryker 

individens rättigheter, vilka utmanar statens överhöghet och 

suveränitet, och hotar den samhälleliga nationella gemenskapens 

enighet. 

• Totalitarism: fascismen när en totalitär vision, med uppgift att smälta 

samman individ och kollektiv i en organisk och mystisk nationell 

enhet bestående av en etnisk och moralisk gemenskap. Målet är att 

vara ett allomfattande politiskt koncept med maktmonopol. 

• Antihedonism: Fascismen förordar en aktivistisk och tragisk livssyn, 

och en etik grundad på hängivenhet till den nationella 

gemenskapen vilken förverkligas genom disciplin, virilitet, 

kamratskap och kämparanda. 

• Politisk religion: en sakralisering av politiken, präglad av 

exkludering och integralism. Den politiska religionen strävar efter 

att forma både individen och massorna genom en antropologisk 

revolution för att på så vis regenerera människan med målet att 

skapa en ny slags människa. 

• Korporativism: samverkan mellan delar av den privata sektorn under 

statligt överseende för att uppnå maktambitioner. 

• Krigisk mission: ett av fascismens politiska mål är att genom krig 

uppnå storhet, makt och att erövra. 

• Ny ordning; ny civilisation: en ny regim som ersätter den 

parlamentariska demokratin, med mål att kultivera och integrera 

massornas tro med målet att skapa en ny människa. 

 

Uppdelade i ideologiska komponenter kan de kriterier som återfinns i 

Gentiles fascismdefinition sammanfattas på följande vis: 

 

Verklighetsbild: Liberala och marxistiska förhärskande samhällsdoktriner har 

försatt nationen i ett hedonistiskt och ickevitalt tillstånd. 
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Baseras på kriterierna antiliberalism, antimarxism och 

antihedonism. 

Utopiskt mål: Totalitär ny ordning och civilisation vilken säkerställer en 

moralisk och etnisk nationell gemenskap, med målet att 

skapa en ny slags människa; organiserad i en hierarkisk, 

korporativ stat med krigiska och expansiva ambitioner. 

Baseras på kriterierna totalitarism, korporativism, krigisk mission, 

ny ordning och ny civilisation. 

Strategi: Revolution genom nationalistiskt orienterad milisparti-

organisering; sakralisering av politiken, vilken omfattar 

nationen i sin helhet och verkar genom disciplin, virilitet, 

kamratskap och kämparanda. Baseras på kriterierna 

revolution, mytbaserad nationalism och politisk religion. 

3.6.3.2 Analysschema 

Kriterierna är uppdelade i tre ideologiska komponenter. Det centrala temat är 

markerat i fet stil. 

 

EMILIO GENTILE – analysschema 

Komponenter  Kriterier 

Verklighetsbild Liberala och marxistiska 

förhärskande samhällsdoktriner 

har försatt nationen i ett 

hedonistiskt och ickevitalt 

tillstånd. 

•  Antiliberalism 

•  Antimarxism 

•  Antihedonism 

Utopiskt mål Totalitär ny ordning och 

civilisation vilken säkerställer en 

moralisk och etnisk nationell 

gemenskap, med målet att skapa 

en ny slags människa; 

organiserad i en hierarkisk, 

korporativ stat med krigiska och 

expansiva ambitioner. 

•  Totalitarism 

•  Korporativism 

•  Krigisk mission 

•  Ny ordning 

•  Ny civilisation 

Strategi Revolution genom nationalistiskt 

orienterad milispartiorganisering; 

sakralisering av politiken, vilken 

•  Revolution 

•  Mytbaserad 

nationalism 
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omfattar nationen i sin helhet och 

verkar genom disciplin, virilitet, 

kamratskap och kämparanda. 

•  Politisk religion 
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4 Genomgång av det empiriska 

materialet 

4.1 Introduktion 

Då 2083s samlade innehåll inte är koherent sammanfogat och vid flera 

tillfällen växlar mellan olika ämnen, har jag tematiserat de ämnen som 

framträder i texten. Jag har i detta avsnitt använt mig av Hermanssons 

ideologiska indelning och sammanställt de verklighetsbilder, utopiska mål 

och strategier jag funnit i 2083 till sammanhängande berättelser.  

Breivik hävdar i inledningstexten till 2083 – A European Declaration of 

Independence att manifestet skall vara till hjälp för individer och rörelser som 

känner sig manade att gå med i kampen för att motverka den nuvarande 

mångkulturella ordningen. Dokumentet innehåller såväl ideologiska analyser, 

som praktiska råd och strategier. Hälften av texten är skriven av honom själv, 

medan resterande delar är författade av, enligt Breivik, likasinnade 

skribenter.273 

4.2 Verklighetsbilder i 2083 

Enligt manifestets inledande kapitel avslöjar dokumentets 1515 sidor 

sanningen om Europas nuvarande samhällstillstånd. Fram till nu har den 

hållits dold av såväl makthavare som journalister. Nittio procent av 

parlamentsledamöterna i den Europeiska unionen, och nittiofem procent av 

Europas journalister, har en gemensam agenda: samtliga av dem förespråkar 

mångkultur och politisk korrekthet. Genom att arbeta för en politisk ordning 

som omsätter sådana åsikter i praktiken, möjliggörs också en invasion av 

Europa av främmande kulturella element. Det farligaste och mest aktiva av 

dessa är islam. Alla utövare av denna religion arbetar mot samma mål: att 

kuva, kolonisera, och överta Europa för att göra kontinenten muslimsk.274  

4.2.1 Kulturmarxism och kommunism 

Texten fortsätter med en beskrivning av hur dagens europeiska samhälle 

blivit alltmer fragmenterat, kriminellt belastat, och fått sin egentliga ordning 

ställd på huvudet.275  

 
273 Behring Breivik, Anders (2011). 2083, Sid. 12. 
274 Ibid. Sid. 1–11, 16. 
275 Ibid. Sid. 20–25. 
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1950-talet beskrivs som en gyllene tidsålder. Traditionella könsroller 

praktiserades fortfarande. Underhållning var något som hela familjen hade 

glädje av. Men sedan dess har något gått förlorat. Anledningen till detta är att 

den politiska korrekthetens ideologi kommit att genomsyra och penetrera 

samhället. Ett annat namn för politisk korrekthet är kulturmarxism – en enligt 

2083 totalitär ideologi med anor från 1920-talet, etablerad av marxistiska 

akademiker i Frankfurt i Tyskland. Dess huvudsakliga mål är att bedriva 

marxistisk samhällsindoktrinering genom att fokusera på kultur, snarare än 

ekonomi.  

Ideologin fick spridning i Europa efter det andra världskriget, och 

fördärvade därmed kontinentens kultur och politiska inställning.276 Hälsosam 

nationalism och kapitalism ersattes med inkludering av främmande kulturer 

och egalitära strävanden. Kvinnor såväl som etniska och sexuella minoriteter 

skulle plötsligt upphöjas.277 Denna negativa utveckling kulminerade under 

1960-talet, då kulturmarxistiskt orienterade individer fick framträdande 

positioner i utbildningsväsendet och i det politiska etablissemanget. På så vis 

omvandlades samhället i grunden.278  

Kulturmarxismen är emot Gud, kristendom, familjevärderingar, 

nationalism och patriotism, maskulinitet, moral, och konservatism. Den 

förkastar inneboende värden hos europeiska, heterosexuella män och deras 

sociala status. Den vill omkullkasta traditionell social ordning. 279 

Kulturmarxister hatar allt som är starkt, gott, och framgångsrikt. De hatar 

Europa, USA, den västliga civilisationen, vita män, och rationalitet. De är 

antiindividualistiska, och vill att samhället skall ordna allt åt och för dem. 

Egentligen hatar de också sig själva, då de lider av svåra 

mindervärdeskomplex.280 Den kulturmarxistiska omvandlingen av samhället 

sker i det dolda, vilket medför en succesivt förlorad yttrandefrihet och 

utvidgad tankekontroll. Det får inte talas öppet om vad som egentligen pågår. 

Kritiker tystas.281 

Läget är katastrofalt. Den politiska korrekthetens ideologi har penetrerat 

Europa fullständigt. Kanske skulle kontinenten eventuellt kunna vakna upp 

från den kulturmarxistiska slummern på egen hand, men det förefaller 

 
276 Ibid. 
277 Ibid. 
278 Ibid. Sid. 30–33, 377–379. 
279 Ibid. Sid. 20–25. 
280 Ibid. Sid. 380–382. 
281 Ibid. 
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osannolikt. Än mer tveksamt är om någon ledare skulle kunna vara stark nog 

att förändra sakernas tillstånd.282 

4.2.2 Feminism och sexualpolitik 

Kulturmarxismens mest framträdande form, eller underkategori, är 

feminismen. Den strävar efter att totalt utplåna traditionella värden, 

strukturer och identiteter. Feminismen har så länge den haft inflytande i den 

politiska ordningen försvagat den traditionella maskuliniteten och öppnat 

portarna för Europas huvudsakliga fiender – muslimerna, som nu anar en 

historisk öppning in i kontinenten. De är inte sena med att utnyttja 

situationen. 283  Europeiska män har feminiserats och övertygats att vara 

välkomnande, istället för att vara aktsamma och avvisande gentemot andra 

kulturer.284 Feministisk propaganda gör män ovilliga att försvara sig själva, 

sina hem, och sina familjer.285  

Feminismen berövar kvinnor deras naturliga försvarare, det vill säga 

riktiga män. Detta leder i sin tur till att länder med feminiserade män riskerar 

att förlora sina kvinnor och sina nationer till krigiska, invaderande 

utlänningar. Vita, västliga kvinnor utsätts för vad som egentligen bör 

betecknas som krigsvåldtäkter av främmande män. Kvinnorna har dock sig 

själva att skylla, då detta är ett resultat av den feministiska politik de förfäktat. 

Feminismen förtrycker, snarare än frigör kvinnor. 286   

Feminismen uppmuntrar kvinnor att arbeta istället för att bli mödrar och 

fruar. Därför lider Europas inhemska befolkning av låga födslotal. Hade 

kontinenten bevarat sin religiösa, kristna övertygelse istället för att förfalla åt 

feministiska doktriner, hade saker och ting varit annorlunda. 287  Den 

nuvarande utvecklingen medför att etniskt europeiska nationer är på väg att 

dö ut. Detta gäller i synnerhet för de nordiska befolkningarna, vars särdrag 

inte kommer att fortsätta existera om man inte tar till drastiska, eugeniska 

åtgärder.288 Invandrade, icke-europeiska etniska grupper är mer fertila än de 

inhemska, och föder betydligt fler barn. Därmed blir de allt eftersom 

överlägsna värdbefolkningen i antal. Allt detta ingår i en medveten strategi 

 
282 Ibid. Sid. 346–349. 
283 Ibid. Sid. 35–38, 58–66. 
284 Ibid. Sid. 351–359. 
285 Ibid. Sid. 351. 
286 Ibid. Sid. 351–360. 
287 Ibid. Sid. 363–366. 
288 Ibid. Sid. 1191–1197.  
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för att byta ut Europas vita urbefolkning. Vad främmande etniciteter och raser 

faktiskt utsätter vita för, är inget annat än ett folkmord.289 

Feminismen och kulturmarxismen har fört med sig en liberal, dekadent 

och osund syn på sexualmoral i Västeuropa. 290  Ett tecken på detta är 

omfattningen av könssjukdomar, som enligt 2083 kostar samhället flerfaldiga 

miljarder euro om året. Då är inte ens relaterade problem som berör fertilitet, 

dödsfall och påverkan på spädbarn inräknade. 291  Överlag verkar hela 

västvärldens moral gått förlorad, vilket märks genom frodandet av dekadenta, 

auktoritetsförkastande och västfientliga ungdomssubkulturer. Som 

musikstilarna rap och hip-hop.292 

4.2.3 Den sanne europén 

Enligt 2083 består typiska västerländska kulturella drag av nyfikenhet och 

trängtan efter vetenskap. Detta har lagt grunden för den europeiska 

civilisationen. Västerlänningen eller europén har en ickefatalistisk syn på 

världen, tänker linjärt istället för cirkulärt, och värderar rationalitet snarare 

än emotionalism. 293  Att tänka fritt, och att fritt kunna undersöka sakers 

tillstånd, är europeiska kulturella element och måste erkännas som sådana. 

Exempelvis konfucianismen eller hinduismen skulle aldrig kunna vara 

tankesystem förmögna att uppbringa sådana koncept.294  

Men dessvärre är Europa angripet av självhatande kulturmarxister, vilka 

får kontinenten att ruttna inombords. De eftersträvar att överge objektivitet 

och rationalitet. Deras främsta honnörsord är dekonstruktion. Den europeiska 

identiteten förgörs till förmån för mångkulturalismen. Kulturmarxisternas 

politiska inflytande har lett till att Europa nu svämmar över av flyktingar och 

invandrare, vars värderingar överhuvudtaget inte stämmer överens med 

västerländska motsvarigheter.295 Nationell identitet ersätts med mångkultur, 

vilket innebär att hela befolkningar antar formen av stammar, snarare än 

nationer. Sann europeisk identitet ersätts med en av EU skapad artificiell 

pseudoeuropeisk sådan, medan statlig suveränitet ersätts med 

överstatlighet.296  

 
289 Ibid. Sid. 397–406.  
290 Ibid. Sid. 1172–1175. 
291 Ibid. Sid. 1175–1177. 
292 Ibid. Sid. 638–644. 
293 Ibid. Sid. 716–719. 
294 Ibid. Sid. 58–66. 
295 Ibid. Sid. 716–719. 
296 Ibid. Sid. 287–314. 
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4.2.4 Islam, muslimer och deras kuvande av Europa 

Historierevisionism och förnekande av fakta har dolt islams sanna historia i 

Europa.297 Islamisk jihad, eller heligt krig, har systematiskt tagit livet av över 

trehundra miljoner icke-muslimer. I dess namn har man torterat och förslavat 

sammanlagt femhundra miljoner individer. Dessa handlingar har utförts i 

kampen för en världsomfattande muslimsk gemenskap, umma, i vilken alla 

konkurrerande politiska och religiösa system ersätts med strikta sharia-

lagar. 298  Dessa fakta har dolts i Europa av kulturmarxistiska politiker, 

opinionsbildare, och lärare. Den resterande befolkningen har gått på bluffen. 

På grund av vänsterpolitiska dogmer och en förslappad, humanitärt 

inriktad kristen kyrka har befolkningen indoktrinerats att tro att islam är en 

fredlig religion. Man har lurats att tro att islam varit bidragande till 

vetenskapliga framsteg och genombrott, och att muslimer kan bo i fredlig 

samexistens med andra religioner.299 Allt detta är osanning. Islam är inte en 

fredens religion, utan snarare en krigisk och fascistoid politisk ideologi vars 

främsta mål ända sedan profeten Muhammeds dagar varit att lägga hela 

världen under sina fötter.300 Alla medel är tillåtna för att uppnå målet. Den 

som tror att islam på något sätt är kompatibelt med fredlig demokrati, misstar 

sig.301 

Det existerar förvisso verser eller suror som manar till fred i Koranen. Men 

dessa skrevs på ett tidigt stadium, och övergavs efterhand till förmån för 

senare krigiskt inriktade motsvarigheter.302 Detta sägs inte öppet av muslimer, 

då det ligger i deras intresse att dölja islams och muslimers verkliga essens. 

Döljandet är en utvecklad strategi kallad taqiyya – ett konsekvent förnekande 

av islams egentliga krigiska natur. 303  Genom att framställa sig som 

missionärer för fred, lyckas muslimer dölja att de egentligen utkämpar heligt 

krig304 även om mellan tio till femton procent av alla världens muslimer öppet 

stödjer militanta islamister.305 Jihad är inneboende i alla former av islam och i 
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alla muslimer, utan undantag. 306  De som påstår sig vara reformistiska, 

demokratiska muslimer ljuger eller är egentligen inte äkta muslimer.307 

 Förutom att sträva efter och kämpa för umma, är det alla muslimers mål 

att underkuva och förslava alla icke-muslimer.308 Under den nya islamska 

ordningen kommer dessa att bli en slags andra klassens medborgare. 309 

Denna nya ordning, som dessutom redan är ett faktum på ett flertal platser i 

Västvärlden där muslimer obehindrat fått ta plats, kallas dhimmitud. 

Ickemuslimska medborgare kommer att krävas på en ny sorts islamsk 

beskattning, kallad jizya, till sina nya herrar.310  

Muslimer använder sig såväl av våldsamma som av fredliga metoder för 

att uppnå sina mål. En av de främsta strategierna är demografisk krigsföring, 

vilken använts av muslimer genom hela historien. Genom att öppna portarna 

för islam har Europa tagit in en trojansk häst i form av muslimska invandrare, 

som förökar sig snabbare än vad européer gör eller förmår. 

Ursprungsbefolkningen byts helt enkelt ut.311 Muslimerna har aldrig slutat 

hungra efter att lägga Europa under sina fötter, med massakrer och folkmord 

som följd.312 Nu står de inte längre utanför portarna med dragna kroksablar. 

De befinner sig innanför kontinentens gränser313 och försöker med alla till 

buds stående medel att säkra sig inflytande, för att till sist överta makten och 

inlemma området i det globala umma. Den som tvivlar kan ta en titt i Koranen, 

i vilken det förklaras att allt som inte ingår i den muslimska gemenskapen är 

en del av det så kallade krigets hus. Vilket skall underkuvas.314 

Islam och dess utövare har varit i krig med hela världen generellt, men 

med Europa i synnerhet, sedan 700-talet. Europa räddades år 732 från en av 

de första muslimska expansionerna av merovingernas rikshovmästare Karl 

Martell,315 och år 1683 av Johan III Sobieski då det osmanska imperiet stod 

berett att storma Wien. Men trots misslyckandena har muslimerna aldrig gett 

upp tanken på att erövra kontinenten.316 Den infiltration som de nu bedriver 
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i Västvärlden är enbart en fortsättning på de historiska angrepp och oförrätter 

som de tidigare gjort sig skyldiga till.  

Spåren av muslimskt erövrande av europeiskt territorium är aktuella än 

idag. I Europa är detta kanske tydligast på Balkan. Efter femhundra år av 

osmansk och därmed muslimsk ockupation har området tvingats avstå land 

som historiskt sett tillhört kristna. Sedan medeltiden har muslimer försökt 

fördriva serbiska, kristna urinvånare från sina rättmätiga områden i 

nuvarande Kosovo, och i Bosnien och Hercegovina. 317  Krigen i det forna 

Jugoslavien på 1990-talet är enbart en nutida yttring av den historiska 

kontinuerliga processen. Men muslimerna har blivit så skickliga på att 

framställa sig själva som offer, att de lyckades övertala Nordatlantiska 

fördragsorganisationen (NATO) att anfalla serberna istället för de verkliga 

förövarna.318 Andra områden som Israel, Syrien, Libanon, och delar av såväl 

Asien som Afrika, har gått samma öden till mötes. Västvärlden har valt att 

blunda för denna utveckling, vilket är att betrakta som förräderi gentemot 

den kristna världsgemenskapen. 319  Kristna som blir kvar i av muslimer 

övertagna områden tvingas till flykt, 320  särskilt då konvertering till andra 

religioner än islam är belagt med dödsstraff i de flesta muslimska länder.321 

Det heliga kriget bedrivs på ett flertal fronter, och med olika strategier. 

Muslimerna vill ta över parlamenten, och via demokratisk väg säkra sig 

politisk makt. De säkrar sig inflytande i skolor och i media, och målar upp en 

falsk, fredlig bild av religionen och doktrinen. De bedriver demografisk 

krigföring genom massinvandring, höga födslotal, och genom att gifta in sig 

i tidigare ickemuslimska familjer. De tillskansar sig ekonomiska resurser 

genom att del av den europeiska välfärden, samtidigt som de mottar direkta 

bidrag utifrån för att finansiera terrorverksamhet. De konverterar människor 

i fängelser och i skolor. De säljer droger till ickemuslimer, både för att tjäna 

pengar och för att ytterligare försvaga samhället. Därtill har de dessutom 

lyckats med att underkuva yttrandefriheten, så att sanningen om 

infiltrationen och det heliga kriget inte kan, eller får, yppas.322 Steg för steg 

ökar deras makt, till dess att islamiseringen av samhället är fullbordad. 

Faktum är att många européer redan har blivit muslimer utan att inse det.323 
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Genom att köpa västliga institutioner som företag och mediebolag, sprider 

sig det muslimska inflytandet. De politiska eliterna är helt med på noterna. 

De samarbetar med muslimerna i deras uppdrag att rensa det territorium de 

tagit över från andra etniciteter och raser. 324  Inflytelserika muslimer som 

saudiska schejker, rika på oljepengar, är bland de främsta i ledet. Men istället 

för att smutsa ned sina egna händer genom terroraktioner, tenderar de att 

säkra finansierandet av det globala jihad genom mellanhänder som åtar sig 

uppdraget.325  

Så länge muslimer enbart utgör ungefär en procent av befolkningen, är det 

ingen fara. Men allteftersom de ökar i antal börjar problem att uppenbara sig. 

Successivt ställer de fler och fler krav på att samhället skall underordna sig 

deras krav och när de utgör ungefär tio procent av befolkningen kommer de 

att bryta mot lagar för att få igenom dem. Vid tjugo procent står de samhällen 

som tagit emot muslimer inför omfattande brottslighet, upplopp, mord och 

mordbränder på kyrkor och synagogor. Därefter väntar massakrer på den 

ursprungliga befolkningen. 326  Även om läget i Europa redan är extremt 

allvarligt, är islamiseringen ännu i sin linda. Därför är muslimerna än så länge 

tvungna att till viss del följa europeiska lagar. Detta kan fortgå så länge som 

de är i minoritet, men det är bara en tidsfråga innan de blivit så pass många 

att de griper makten och inför en sharia-baserad ny ordning.327 

När det islamska inflytandet nått sin kulmen i Västvärlden kommer det 

sannolikt att resultera i ett europeiskt inbördeskrig.328 Om den muslimska 

sidan vinner, står den europeiska befolkningen inför en samhällsomvälvning 

utan tidigare like. Sharia-lagar kommer att beskära den sista individuella 

friheten. Införandet av dessa är redan i full gång. Muslimerna är dock 

skickliga på att dölja det. Om någon lyfter bladet från munnen och säger 

sanningen, vänder muslimer detta det till att se ut som om de diskrimineras 

och stigmatiseras.329  

Europas nuvarande regeringar har inget intresse av att stå emot 

utvecklingen.330 Konsekvenserna syns egentligen överallt, men istället för att 

se sanningen i vitögat skylls problematiken på andra faktorer. Vem som helst 

borde kunna förstå att exempelvis upploppen i Paris i mitten av 2000-talet inte 
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handlade om sociala orättvisor, utan om muslimers krav på utökat 

territorium.331 I Storbritannien strävar Labour Party efter att obehindrat utöka 

massinvandringen och utplåna den brittiska kulturen. Det hela sker bakom 

stängda dörrar så att befolkningen inte skall förstå vad som pågår. 

Organisationer som faktiskt tar det engelska folkets intressen på allvar 

utpekas som rasistiska aktivistgrupper.332 I Holland har invandrare skapat 

oreda, upplopp, bränder och attackerat människor anställda i 

kollektivtrafiken och ambulansförare.333 De skandinaviska länderna var en 

gång i tiden ansedda mönstersamhällen, men de var naiva i sin bedömning 

av invandringens effekter och vad framförallt muslimsk sådan leder till.334 

Deras feghet har bara sporrat ytterligare muslimer att kalasa på gästfriheten, 

då de ser den som tecken på underkastelse. 335  Den norska regeringen 

punktmarkerar och förföljer islamkritiker.336 Sveriges nation existerar snart 

inte längre, om inte invandringen upphör omedelbart. 337  Spanien och 

Portugal tenderar att gå samma öde till mötes, men förhoppningen står till att 

de minns sin historia och återigen förmår kasta ut muslimerna från sina 

respektive nationer. Annars kvarstår enbart ett liv i slaveri och dhimmitud.338 

Att ge Kosovo självständighet från Serbien år 2008 var ett utslag av vansinne, 

då beslutet hotar Europas sociala och kulturella enhet. För att inte tala om att 

albanska, muslimska kriminella gäng i och med beslutet nu har en direkt 

ingång till resten av Europa.339  

Allt tyder på att Europas storhetstid är över, och att kontinenten står inför 

flera allvarliga kriser. De européer som har varit intelligenta nog att förstå 

varåt allting barkar, har varit tillräckligt förutseende att fly annanstädes. 

Massemigrationer är bara att vänta.340  

Ingen har frågat folket vad de tycker om denna utveckling.341 I den mån 

folket yttrat sin oro eller ilska över sakernas tillstånd, 342  har media och 

makthavare med blixtens hastighet brännmärkt de som uttalat sig negativt 
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om invandring, islam eller mångkultur som rasister och därmed förstört livet 

för dem. 343  Det är lönlöst att förlita sig på de rapporteringar som sker i 

massmedia. De går enbart etablerade politiska eliters ärenden och står 

därmed per definition till vänster på den politiska skalan och bidrar till den 

muslimska invasionen. 344  För säkerhets skull har makthavarna vid flera 

tillfällen stöttat vänsterextremister, för att utföra smutsiga jobb de själva inte 

velat kännas vid.345 

4.2.5 Europeiska unionen, överstatliga organisationer och 

Eurabiaprojektet 

Men vad som kan ses som bevis på att Europas olika stater och nationer mer 

eller mindre omedvetet är på väg att begå kollektivt självmord, är egentligen 

något helt annat än aningslös självdestruktivitet. Allt ingår nämligen i en 

större plan. Att Europa så villigt släppt in en flodvåg av muslimer, och vägrat 

sätta upp de nödvändiga murar som skulle krävas för att bevara och rädda 

ursprungsbefolkningen från att drunkna i islam och mångkultur, är ett led i 

planen att upprätta en förening mellan Europa och den muslimska världen – 

det så kallade Eurabia.346 Högst ansvarig är den Europeiska unionen (EU).347  

Det övergripande mål som projekt Eurabia syftar till är att islamisera 

Europa. Projektet har sitt ursprung i de villkor som Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) under och efter oljekrisen 1973 

lyckades sätta på de västliga regimer som gjort sig beroende av den olja som 

produceras i Mellanöstern. Muslimska oljebaroner och deras lakejer har i en 

diabolisk sammansvärjning fått de västliga lakejerna att knäböja vid deras 

fötter. I sann konspiratorisk anda har detta varit tvunget att hemlighållas för 

den ovetande europeiska befolkningen som förts bakom ljuset och nu får utstå 

konsekvenserna. Operationen har därför gått under det officiella namnet den 

Euro-arabiska dialogen (EAD) för att ge skenet av att vara ett harmlöst fördrag 

avsett att främja kulturellt utbyte. Men egentligen är Europa i och med denna 

pakt nu på väg att bli en satellitstat åt den arabiska och muslimska världen. 

För de ansvariga europeiska politikerna och deras gelikar har det hela 

initialt inte spelat någon större roll, då de gjort sig rika på kuppen. Genom att 

upprätta förbundet har det europeiska storkapitalet fått möjlighet att sälja 
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sina varor i den muslimska världen, men de negativa konsekvenserna som 

avtalet inneburit har allteftersom blivit allt fler och tydligare.348 Europeiska 

länders regeringar är nu tvungna att ta emot flodvågor av invandrare och 

flyktingar, samtidigt som de tvingas utstå utpressning i form av att betala 

för ”beskydd” mot terroristhot till muslimska institutioner och regimer. 349 

Europeiska politiker utgör en samling eliter, och har sedan länge vänt ryggen 

mot de folk de egentligen borde representera. 350  Sedan 2006 har de flesta 

europeiska ledare knappt ens försökt att hålla projektet hemligt, utan snarare 

blivit alltmer öppna med tanken på att utvidga EU så att den omfattar den 

arabiska världen.351 

EU intar på sätt och viss rollen av en huvudfiende i sammanhanget. Den 

beskrivs som odemokratisk, korrupt, och icke transparent. Den respekterar 

inte traditionella europeiska värden och sedvänjor. Den ger upphov till ökad 

kriminalitet och orättvisa, samtidigt som den försvagar Europas frihet och 

integritet. Dess domstolsväsen är korrupt, och motarbetar kulturkonservativa, 

samtidigt som det förfäktar mångkultur, och strävar efter att omintetgöra 

europeisk kultur och identitet. Den är överdrivet byråkratisk, alltför juridiskt 

omfattande, och för centralistisk. Den främjar islamiseringen. EU-politikernas 

förräderi gentemot Europa kommer till sist att tillintetgöra kontinenten. Ju 

snarare EU avvecklas och förstörs, ju bättre.352  

Andra överstatliga organisationer, institutioner, och stiftelser är inte 

mycket bättre. De Förenta nationerna (FN) går egentligen samma muslimska 

herrars ärenden, och främjar mångkultur på bekostnad av nationalstaters 

suveränitet. Kulturmarxister och kommunister har dessutom genom att 

företräda en nästintill totalitär miljöagenda duperat FN till att föra en agenda 

mot klimatpåverkan, ett fenomen som egentligen inte existerar. 353 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) förmår inte ta 

radikal islam på allvar. Istället lägger den sina krafter på att blidka muslimer 

genom att tysta islamkritiker och anklaga dessa för diskriminering. 354  Att 

Nobels fredspris år 2008 tilldelades Finlands dåvarande president Martti 
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Ahtisaari för dennes engagemang i konfliktlösning i kriget i det forna 

Jugoslavien, var inget annat än ett sätt att blidka aktiva jihadister.355 

Tidigare kunde man kanske lita på att Amerikas förenta stater stod som en 

garant för frihet och som en militärt allierad till Europa. Det är nu att hoppas 

på för mycket. USA är liksom Europa försvagat och oförmöget att hjälpa sig 

självt eller andra.356 Varken demokrater eller republikaner är att lita på.357 Så 

kallade ”konservativa” i USA är egentligen liberaler, när allt kommer till 

kritan. Dessutom bär USA på en inneboende antipati gentemot Europa.358 

4.2.6 Styrelseskick, politiska system och ekonomisk politik 

Man begår ett misstag om man förlitar sig på att de regeringar som idag utger 

sig för att vara demokratiska ser till folkets intressen, det ursprungliga demos. 

Därför krävs en etnocentrisk hållning gentemot synen på vilken en stats 

rättmätiga befolkning består av. Demokrati kan enbart fungera om den 

kompletteras av en kulturell, social, och etnisk sammanhållning. 359 

Demokratin av idag utgör ingen garant för vare sig frihet eller välstånd. På 

flera håll fungerar den så dåligt att den till och med utgör ett hot mot de 

europeiska folkens faktiska överlevnad. Därför ska man inte se demokrati 

som ett självändamål, utan snarare som ett sätt att styra ett enat folk. 360 

Monarker är förmodligen bättre lämpade att styra än framröstade ledare, då 

de förstnämnda är förutbestämda att leda samhällen livet ut, istället för på 

kort tid. Dessutom är monarkier mer benägna att avstå från att utveckla 

välfärdssamhällen.361  

Officiellt förkastas totalitära ideologier såsom fascism och 

nationalsocialism i 2083. Dessa likställs med islam. 362  Samtidigt påpekar 

Breivik att alla aspekter av nazismen inte nödvändigtvis var av ondo, då dess 

monokulturella doktriner påminner om föredömliga japanska, sydkoreanska, 

taiwanesiska (och även arabiska) motsvarigheter.363  
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4.2.7 Europas framtid 

I den värld som målas upp i 2083 är Europa snart bortom all räddning. År av 

demokratisk dialog har inte lett någon annanstans än till degeneration och till 

förlust av de traditionella värden och sedvänjor som en gång gjorde 

kontinenten till den mänskliga civilisationens paragon. Islam har infiltrerat 

och duperat samhället och står nu berett att ta över som religiös och politisk 

ledstjärna. Hade de europeiska nationerna varit vaksamma och följt samma 

monokulturella politiska riktlinjer som Japan, Sydkorea, eller Taiwan, vilka 

beskrivs som etniskt homogena mönstersamhällen, hade detta inte behövt 

hända.364  

Enligt 2083 talar historien sitt tydliga språk. Gång på gång har heroiska, 

europeiska kämpar med svärd i hand visat att islam enbart kan bekämpas 

med våld, 365 även om dagens politiskt korrekta samtalsklimat och 

åsiktskorridorer vill få oss att tro något annat. Historierevisionism har fått 

människor att tro att medeltida korståg var oprovocerade attacker på fredliga 

muslimer, men egentligen var det precis tvärtom. Muslimer attackerade 

kristna och därför var man tvungen att respondera i självförsvar. Därtill 

förelåg en helig plikt att befria kristna samhällen från islamskt förtryck. Hade 

det inte varit för korstågen, hade islam spridits i än högre utsträckning och 

därmed orsakat än mer förödelse.366 Historien har aldrig slutat att upprepa sig 

och läget är detsamma idag som för trettonhundra år sedan. Korstågen bör 

inte ses på med skepsis av europeiska medborgare, utan fungera som 

inspirationskälla för fortsatt kamp.367 Västvärlden har förlorat sin prestige. 

Den ses som svag, dekadent och oförmögen att skydda sina gränser och 

värderingar.368 Detta måste ändras på. Tiden är nu inne för återskapa de av 

historien utvalda riddargrupperingar som skall försvara kontinentens, 

civilisationens och kristendomens gränser.369 Dagens européer måste ta vid 

där deras förfäder slutade och bekämpa mångkulturell globalisering, 

historierelativism och den passivitet som förlamar möjligheten till handling. 

Med beslutsamhet, vilja och hård kamp, existerar möjligheten att Europa kan 

återfå sin forna prakt och åter bli det hon en gång var.370 
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4.2.7.1 Framtidsscenarion 

I en essä ursprungligen författad av Fjordman beskrivs tre scenarier för 

Europas framtid: en fullständig omvandling till Eurabia; krig; eller en 

europeisk återfödelse.371 Europa kommer oavsett hur framtiden ter sig att gå 

igenom en smärtsam period av förvandling. Det nuvarande systemet och den 

nuvarande ordningen bör snarast kollapsa.372 Ett fullskaligt krig kan möjligen 

avvärjas, men då måste Europa isoleras från kontakt med den muslimska 

världen, låta all invandring upphöra, deportera den muslimska befolkningen 

från sitt territorium och ersätta altruistisk politik med egocentrisk. 373  Om 

Europa lyckas tränga tillbaka hotet, rensa ut de inre fiender som fått henne att 

ruttna inifrån och återupprätta sitt självförtroende och sin prestige på den 

globala arenan, kan kontinenten genomgå en förnyelse och återfödelse. I så 

fall återställs den korrekta ordningen och Europa blir åter en kraft att räkna 

med.374 

Breivik förutspår i sin tur tre andra möjliga scenarion. I det första 

konverteras samtliga västliga nationer under tvång och blir således 

muslimska. I det andra scenariot delas Europa upp i muslimska och 

europeiska enklaver. I det tredje scenariot deporteras samtliga muslimer från 

Europa och en ny samhällsordning införs. Hur som helst är inbördeskrig 

ofrånkomligt i samtliga tre möjliga utfall. 375 

En demokratisk lösning på problemet är enligt Breivik inte längre något 

alternativ. 376  Politiker tolererar inte ifrågasättande av tingens ordning. 

Dessutom kontrollerar de den så kallade fria pressen, vilken går den 

mångkulturella elitens ärenden.377 Förvisso existerar ett flertal nationalistiskt 

sinnade demokratiska partier och grupper,378 vilket kan ses som ett hälsosamt 

tecken i sammanhanget, men deras ansträngningar är inte tillräckliga. Enligt 

Breivik är en våldsam revolution det enda realistiska sättet att åstadkomma 

en positiv omvandling av samhället. Inbördeskriget är därför stundande och 

det kommer att utkämpas mellan två sidor: kulturmarxistiska globalister mot 

kulturkonservativa nationalister. Detta inbördeskrig kommer att ha tre olika 

faser och pågå fram till år 2083 – det år då mångkulturalismen slutligen 

besegras, den nya ordningen upprättas och samtliga muslimer är deporterade 

 
371 Ibid. Sid. 736–741. 
372 Ibid. Sid. 734–741. 
373 Ibid. Sid. 336–345. 
374 Ibid. Sid. 736–741. 
375 Ibid. Sid. 733, 1291–1293. 
376 Ibid. Sid. 811. 
377 Ibid. Sid. 778–779, 387–392. 
378 Ibid. Sid. 1245–1251, 1252. 
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från Europa. Den första fasen kommer att bestå av en konsolidering av 

nationalistiska krafter och hemliga militanta grupperingar, vilka kommer att 

utföra vålds- och terrordåd gentemot samhället. Fas nummer två 

kännetecknas av fortsatt konsolidering av ideologiska styrkor och bildandet 

av mer avancerade motståndsgrupper vilka förbereder sig för att utföra 

statskupper och för att gripa makten i de länder de opererar. I den tredje och 

avslutande fasen sker omfattande statskupper och maktövertaganden, och 

den kulturkonservativa politiska omdaningen påbörjas. Kulturmarxister och 

mångkulturförespråkare avrättas, muslimer deporteras från Europa. 379 

Officiella militärstyrkor uppmanas att bidra till revolutionen och till den 

beväpnade kampen mot de nuvarande kulturmarxistiska regeringarna.380 

4.2.7.2 Fiender och förövare 

I det kommande kriget går det inte att visa någon pardon. Ju fortare kriget 

kommer, desto bättre.381 Skall Europa räddas krävs en drakonisk utrensning 

av folkfiender som förrått sina nations- och kulturfränder, genom att pådriva 

och upprätthålla den kulturmarxistiska samhällsordningen vilken i sin tur 

bäddade för den muslimska massinvasionen. Därför har Breivik 

sammanställt en lista på kategorier av förövare, rangordnade från A till D, där 

kategori A utgör huvudfiender. 382  Kategori A betecknas som hårdföra 

marxister, vilka utgör ungefär tio procent av befolkningen. Kategori B räknas 

som kulturmarxister och utgör tjugo procent av befolkningen, 

karaktäriserade av semihatiska intentioner. Sextiofem procent av 

befolkningen – kategori C – beskrivs som antingen naiva ”suicidala 

humanister” eller som cyniska karriärister. De sista fem procenten, kategori 

D, är rätt och slätt kapitalistiska globalister, styrda av ren girighet. 383  I 

kategorierna A och B, det vill säga de värsta förövarna och som kommer att 

hållas individuellt ansvariga för sina brott gentemot Europa, ingår politiker, 

journalister, lärare, författare, konstnärer, forskare och kyrkoledare.384 Men 

om det går att konstatera att även någon i kategori C använt sitt inflytande för 

 
379 Ibid. Sid. 754–755, 812. 
380 Ibid. Sid. 812. 
381 Ibid. Sid. 821–825. 
382 Ibid. Sid. 780–794. 
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384 Ibid. Sid. 780–794. 
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att tjäna kulturmarxistiska intressen, bör denne också räknas som lika skyldig 

som någon i de två första kategorierna.385386 

4.2.8 Kristendom och kyrkopolitik 

Breivik kallar sig själv i 2083 för kulturellt kristen387 och menar att den kristna 

identiteten spelar en central roll i den pågående kampen gentemot islam. Den 

kristna tron och kyrkan har dock försvagats i det nuvarande Europa, blivit 

alltmer liberaliserad och humanistisk och främjar mångkultur framför 

traditionella värderingar. 388  Detta är särskilt tydligt i den protestantiska 

kristendomen vilken framställs som svag, revisionistisk och 

degenerationsfrämjande. Den löser upp bindande traditioner och framhåller 

gudskärlek framför gudsfruktan, samtidigt som den vägrar ställa krav på sina 

utövare. 389  Dessutom är den oftast oestetisk, och fokuserar i alltför stor 

utsträckning på jämställdhet vilket enligt manifestet inte är förenligt med 

kyrkans grundprinciper. Även om reformationen medfört ett antal positiva 

samhällsförändringar, som delningen mellan kyrka och stat, och varit mer 

positivt inställd till vetenskapliga upptäckter, påstås den inte längre 

representera sann, stark religion. 390  Kvinnliga präster skulle aldrig ha fått 

tillåtas verka i kyrkan, då kvinnors inneboende känsliga och labila natur är 

det som lett fram till oönskade företeelser – såväl homosexuella äktenskap 

som dialog med den muslimska världen.391  

4.3 Utopiska mål i 2083 

Ett övergripande intryck vid genomläsning av manifestet 2083 är att de 

uttalade utopiska målen framstår som relativt få, sett till mängden text och 

vad som beskrivs däri. Sammantaget utkristalliserar sig en vision av ett 

Europa fritt eller rensat från islam och muslimer, i vilket man återinfört 

traditionella patriarkala familjestrukturer. Marxistiska doktriner är 

 
385 Ibid. Sid. 938–940. 
386 I en av manifestets sista delar har genomfört en fiktiv intervju med sig själv. I anslutning till denna 

har Breivik i en dagbok formulerat några ytterligare tillägg, i vilka han spekulerar om ett alternativ till 

avrättningar – som inte får överstiga 200 000 dödsoffer i Europa – skulle kunna vara att deportera 

resterande folkförrädare, som gjort sig skyldiga till mindre allvarliga brott än de han placerar i 

klass ”A” och ”B”, till någonstans i Östeuropa eller i Anatolien i nuvarande Turkiet. Ibid. Sid. 1414–

1471. 
387 Ibid. Sid. 1308. 
388 Ibid. Sid. 684–690. 
389 Ibid. Sid. 1133–1140. 
390 Ibid. Sid. 1130–1140. 
391 Ibid. Sid. 1221–1222. 
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bortrensade från det allmänna medvetandet och ersatta med nationalistiska 

och konservativa värderingar. Den kristna kyrkan är stärkt och reformerad. 

Man har upprättat en form av nationalistiskt präglad europeisk federation 

vilken ersätter den nuvarande EU, och den muslimska världen är strikt 

isolerad från Västvärlden.  

 

Enligt verklighetsbilderna i 2083 är Europas och Västvärldens största problem 

att kontinenten och dess nationalstater infiltrerats av muslimer. Detta är ett 

resultat av marxistiska – eller "kulturmarxistiska" enligt Breiviks terminologi 

– doktriner som präglat den politiska utvecklingen i efterkrigstid. Det är alltså 

marxister som bär skulden för att Europa förfallit till det tillstånd det nu 

befinner sig i, och att dess eliter och politiker inte har något intresse av att 

rädda eller skydda sina egna befolkningar. I globaliseringens och den 

politiska korrekthetens namn bejakar de främmande makters planer på att 

infiltrera, ockupera och till sist omvända Europa till islam.392  

Därför inleds den utopiska visionen i 2083 med förhoppningen att Europa 

en vacker dag eventuellt "vaknar upp" från kulturmarxismens slummer och 

inser hur den verkliga situationen faktiskt ser ut. 393  Genom mäktiga, 

överstatliga organisationer som EU, och projekt som Eurabia,394 förslavas såväl 

Europa som dess urbefolkning.395 Europas egna arv och kultur måste därför 

nu försvaras och bevaras.396 Muslimerna är i full färd med att invadera och 

ödelägga kontinenten – demografiskt, kulturellt, religiöst, och socialt.397  

Kulturmarxismen har ersatt Europas ursprungliga rationalism, med 

emotionalism. Känslor är nu viktigare än rationellt och logiskt tänkande. 

Detta har försvagat den europeiska civilisationen och kommer till sist att 

medföra dess undergång. Ett uttalat mål i 2083 är att bevara den europeiska 

civilisationen, vilket skall göras genom att reversera nämnda process och få 

Europa att återgå till sina gamla, essentiella kärnvärden.398  

Det enda realistiska sättet att rädda Europas identitet, kultur, traditioner, 

och till och med nationer, är att på olika sätt medverka i europeiska 

motståndsrörelsers kamp mot den pågående utvecklingen.399 Man är antingen 

 
392 Ibid. Sid. 736–741. 
393 Ibid. Sid. 346. 
394 Ibid. Sid. 727–732. 
395 Ibid. Sid. 320–328. 
396 Ibid. Sid. 345. 
397 Ibid. Sid. 727–732. 
398 Ibid. Sid. 662–665. 
399 Ibid. Sid. 742–746. 
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med eller mot. Är man inte kulturkonservativ och nationalist, är man 

kulturmarxist och globalist. 400  Det är hög tid att kämpa för förfäder och 

efterkommande, och för vad Europa en gång i tiden var och möjligen kan bli 

igen. Ett annat Europa, fritt från nuvarande dekadens och nihilism.401 

4.3.1 Kulturkonservatism och Wienskolan 

En minsta gemensam ideologisk nämnare som såväl militanta som fredliga 

kulturkonservativa nationalister kan enas kring beskrivs inte i detalj, men 

Breivik nämner ett fåtal idémässiga grundstenar i olika delar av dokumentet. 

Fokus läggs på monokultur, moral, lag och ordning, kärnfamilj, fri marknad, 

en samhällelig central roll för kristendomen, samt stöd till Israel och 

närliggande kristna samfund och samhällen. 402  Senare i texten sägs 

kulturkonservativa sträva efter ett monokulturellt, antiimperialistiskt, 

samhälle med fokus på vetenskapliga och ekonomiska framsteg, och som 

utesluter mångkulturella eller kulturmarxistiska principer.403 I ett än senare 

kapitel i dokumentet hävdar Breivik att kulturkonservatismen är identisk 

med den så kallade Wienskolan. Denna beskrivs som en hybrid mellan ett 

flertal olika underideologier med en gemensam positiv hållning gentemot 

nationalism, paneuropeism, paneuropeiskt korsfarande, kristen identitet, 

kulturkonservatism, kulturell enighet eller monokultur, patriarkal ordning, 

och Israel. Kampen står emot marxism, globalism eller internationalism, 

mångkultur, jihadism, islam och islamisering, imperialism, feminism, 

pacifism, matriarkal ordning, rasism, fascism, nazism, totalitarism, och EU. 

Wienskolans ideologiska mål är att motverka den marxistiska 

samhällsordningen, feminiseringen av Europa och det fokus denna inneburit 

på känslomässighet istället för rationalism, att arbeta för rätten till 

yttrandefrihet, och för införandet av dödsstraff. Islam måste bekämpas 

genom invandringsbegränsning och åtgärder som förhindrar att muslimer 

föder fler barn i Europa, samtidigt som ”sanningen” om islam måste komma 

till folkets kännedom. Muslimska länder måste förhindras medlemskap i EU 

och i NATO, och förhindras att skaffa kärnvapen. Därtill bör både Koranen 

och Hadith förbjudas. Moskéer skall inte få byggas i Europa så länge som 

kristna inte får bygga kyrkor i muslimska länder. Överlag måste kyrkan i 

 
400 Ibid. Sid. 1226–1232. 
401 Ibid. Sid. 346–349. 
402 Ibid. Sid. 659–662. 
403 Ibid. Sid.1071. 
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Europa bli starkare, bland annat genom att avveckla protestantismen till 

förmån för katolicismen.404 

Mindre radikala delar av texten understryker vikten av viss individualism, 

jämte tankefrihet, yttrandefrihet och rätten att kritisera politik och religion.405 

Dessa förefaller dock gå stick i stäv med den samhällsvision som framträder 

senare i manifestet. 

4.3.2 Välfärdssamhället och ekonomisk politik 

Enligt skribenterna Fjordman och Ohmyrus, vilkas texter inkorporerats i 2083, 

är välfärdssamhället något som bör avvecklas.406 Välfärdsstaten infantiliserar 

samhället, då den får människor att stanna kvar i en barnslig uppfattning om 

att andra skall ta hand om dem.407 Tron på fullständig jämlikhet får samhällen 

att ruttna inifrån, vilket tar sig uttryck i att den allmänna inställningen till 

problem blir att undvika dem istället för att konfrontera dem.408 Breivik själv 

förefaller vara mer positivt inställd till välfärd överlag, då han i sin bild av det 

ideala samhället förespråkar en omfattande välfärd. 409  Kapitalism kan 

fungera tillsammans med välfärd – så länge den distribueras till en 

monokulturell och homogen befolkning. Den offentliga sektorns utgifter bör 

dock reduceras kraftigt, med ungefär trettio procent i dagens mått 

räknat.410Protektionism och vissa statliga ingripanden är dessutom rimliga 

åtaganden för att stimulera ekonomin. Ingen permanent ekonomisk 

immigration bör tillåtas, och internationella företag skall inte tillåtas utföra 

lobbyverksamhet, och inte heller ha något inflytande över invandring, 

outsourcing, eller statssuveränitet.411  

Man skall dock inte tro att lösningen till alla problem står att finna i 

storkapitalet och politisk makt får inte överlämnas till internationella företag. 

De stora företagen har ingen lojalitet till nationer utan kan snarare utnyttjas 

av, och tjäna, muslimska och andra lobbygruppers intressen.412 Därtill tjänar 

de på fortsatt massinvandring då detta är ett sätt att importera billig 

arbetskraft. Utan en tanke på konsekvenserna. 413  I det långa loppet leder 

 
404 Ibid. Sid. 1235–1237. 
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412 Ibid. Sid. 410–411. 
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invandring aldrig till ekonomisk vinning för den ursprungliga 

befolkningen.414 Därför gör det heller ingenting om man deporterar samtliga 

muslimer från europeiska länder. 415  När de väl sedan är på plats i sina 

hemländer, gör man bäst i att kapa allt så kallat bistånd. Likt välfärdsstaten 

gör bistånd dem enbart beroende av andra, istället för att lära sig hantera sin 

egen situation.416 

Det påpekas dock att den ekonomiska politiken är tydligt underordnad 

striden mellan nationalism och internationalism.417 

4.3.3 Kyrkans roll 

Breivik skriver i 2083 att istället för att gå med i en demokratisk, eller icke-

våldsam organisation, har han varit med och grundat en paramilitär orden 

eller grupp 418  vilken skall utföra revolutionen, gripa makten, storskaligt 

avrätta folkfiender och därefter verkställa massdeportationer av muslimer.419 

Namnet på denna organisation är Pauperes Commilitones Christi Templique 

Solomonici (PCCTS), eller Knights Templar – en tänkt fortsättning av den 

medeltida riddarorden Tempelherreorden, vilken var verksam mellan 1100- 

och 1300-talen.420 Dess medlemmar är enligt Breivik nutida ”korsfarare”, som 

likt det bolsjevikiska kommunistpartiet utgör ett politiskt avantgarde. PCCTS 

genomför revolutionen, griper makten, avrättar folkfiender och förrädare och 

omdanar samhället till en monokulturell, kulturkonservativ utopi.421 Allt i 

Guds namn. Den kristna kyrkan skall bli stark nog att binda det nya samhället 

samman – fritt från kulturmarxism, politisk korrekthet, islam, och 

muslimer.422 För en sann kristen är det både en rätt och en plikt att kriga mot 

de som hädar Gud och attackerar hans följare.423 Organisationen PCCTS har i 

efterhand konstaterats vara tilltänkt eller fiktiv.424 

Kyrkan skall spela en central roll i det framtida samhället, då den skapar 

samhörighet i nationen och förhindrar islamisering. Därför behövs en 

vederkvickt och återuppbyggd, hierarkisk katolsk kyrka och kristendom, som 
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kan agera som en stark och tydlig moralisk vägledare – och som försvarar den 

kristna tron gentemot den islamska, och hemlandet från angripare. 425 Den 

ideala, framtida europeiska kyrkan skall förkasta både fattigdom och överflöd. 

Den kristna världssynen skall stämma överens med nationalistiska principer 

och doktriner. Påven skall ses som en riddare och som kristendomens 

absoluta företrädare, vilken enar religionens utövare. Kristendomen skall bli 

Europas enda officiella religion. Den nya kyrkan skall skapas i samförstånd 

mellan politiska, kyrkliga och militära ledare. Kyrkan kan komma att hotas 

av jihadister i framtiden och därför är det viktigt att den har möjlighet att 

bedriva preventiva korståg. Den medborgare som väljer ateismen istället för 

religion, skall likväl åtnjuta samma privilegier som de religiösa.426 

Kyrkan ska ge invånarna en klar vision och ett mål för deras existens, 

oavsett om detta gäller forskning, nationalistisk fostran eller en kombination 

av detta i ett kulturkristet ramverk.427 Den skall fungera som en nationell, 

enande, stark och traditionellt inriktad kraft.428 Därtill föreslås att kyrkan skall 

kunna ge förlåtelse för brott eller oegentligheter utförda av nationella kämpar, 

eller "korsfarare".429Kyrkan skall dock vara begränsad i sina möjligheter att 

påverka politiken och skall inte ha något att säga till om i frågor rörande 

nationell säkerhet, fertilitetspolitik och vetenskap.430  

Synen på kyrkans roll i samhället är dock inte enhetlig i 2083. I en essä 

författad av Kyle Spotswood framhålls att en uppdelning mellan kristendom, 

samhälle och politik är otänkbar. Den liberala moderna ordningen måste 

krossas och ersättas av en ny, teokratiskt präglad sådan. En sann kristen 

gemenskap är därtill global och står över nationalstater. Således är ett 

angrepp på en kristen utpost, varhelst den än befinner sig, ett angrepp på hela 

kristendomen – vilket bör besvaras med en gemensam aktion mot 

angriparen.431 

4.3.4 Utrikespolitik, styrd demokrati och en europeisk federation 

Kulturkonservativa rörelser i närliggande länder skall ges militär hjälp att 

genomföra statskupper och bilda regeringar. Rörelserna skall "befria" Europa, 

och skapa kulturell och demografisk hållbarhet i sina respektive samhällen. 
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De skall förhindra både fortsatt dekonstruktion av Europas kristna identitet, 

och den invasion muslimer utsätter Europa för genom så kallad demografisk 

krigsföring. Mellanösterns kristna och judiska befolkningar bör också befrias 

från muslimskt styre.432 Alla uttryck för islam i Europa skall förhindras och 

bekämpas. En europeisk kulturell renässans skall inledas, med fokus på 

utbildnings- och kulturreformer. 433  Alla muslimer skall kastas ut 434  eller 

assimileras enligt stränga principer, vilka inkluderar namnbyte, omvändelse, 

förbud mot att tala arabiska eller motsvarande modersmål och reseförbud till 

muslimska länder. Detta bör utövas under minst två generationsskiften.435 

Det föreslagna styrelseskicket benämns som styrd eller assisterad 

demokrati, ”på strikt konstitutionell grund”. De nya regimerna uppmanas att 

följa ett antal riktlinjer. Bland dessa ingår att förhindra muslimer från att 

skaffa kärnvapen eller omfattande massförstörelsevapen. Någon form av 

befolkningsmodell bör upprättas och kärnfamiljen skall stärkas. Jordens 

befolkning bör inte överstiga tre miljarder människor. Om länder utanför 

PCCTS kontroll väljer att inte följa riktlinjerna, skall ingen hjälp ges åt dem. 

Då får de svälta. Energipolitiken bör utvecklas för att minska oljeberoendet. 

Kärnkraften skall utökas. Avståndet mellan människa och maskin bör minska. 

Dödsstraffet skall införas och människor som begår brott fler än tre gånger 

bör antingen avrättas eller förlora sina medborgarskap och därpå deporteras. 

Tyngre droger skall förbjudas och människor som är beroende av droger skall 

skickas till omskolningsläger. Det senare skall gälla även för marxister. Media 

skall bli föremål för omfattande censur, då destruktiva livsstilar inte bör 

uppmuntras. Samhället skall skifta fokus i sina mål från konsumtion till 

vetenskap och tekniska framsteg. 436  Denna modell ska bära likheter med 

Rysslands nuvarande styrelseskick.437 

Innan år 2100 skall regeringar som förfäktar multikulturella värderingar 

vara ersatta med så kallade kulturkonservativa eller nationalistiska 

motsvarigheter, vilka i sin tur skall vara övervakade av vad Breivik benämner 

patriotiska väktarråd eller tribunaler. Dessa skall se till att den västeuropeiska 

demokratiska politiska modellen transformeras och reformeras, och 

väktarråden skall ha vetorätt över frågor som berör säkerhet, kultur, 

traditioner, identitet, och invandring. Regeringarna skall ha klart inflytande 

över massmedia, journalistik, och även globala företags inverkan. Råden skall 
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övervaka transformationen och på så vis säkra att en så kallad styrd 

demokrati införs på basis av monokulturella doktriner. På så vis skapas social 

samstämmighet. I det parlament som bildas under denna nya regim bör ett 

mandat reserveras för en "kulturell och vetenskaplig övervakare" som skall 

ha vetorätt och stoppa lagförslag som bryter mot det nya samhällets 

huvudsakliga principer.438 Makten bör dock begränsas enligt folkviljan, men 

demokrati är inte ett mål i sig själv.439 I denna kontext framhävs åter Japan, 

Sydkorea och Taiwan som idealiska samhällen.440 

Som ett alternativ till den nuvarande korrupta och folkfientliga Europeiska 

unionen, skall i dess ställe en europeisk federation upprättas. Den skall bestå 

av ett monokulturellt Europa, i vilken oberoende länder samarbetar kulturellt 

och ekonomiskt. Federationen skall förhålla sig isolationistiskt till omvärlden. 

Därför uppmuntras alla former av protektionism, självförsörjning och 

oberoende från världsmarknaden. Förutom den Europeiska unionens 

nuvarande länder bör länderna Ryssland, Schweiz, Norge, Island, Andorra 

ingå – och möjligen Belarus, Moldavien, Georgien, Kroatien, och Serbien.441 

Denna europeiska federation skall därtill bevaka säkerheten för judar och 

kristna inte bara i Mellanöstern, utan också i Australien, USA, och i Indien.442 

Indien föreslås dessutom ingå i en särskild allians med Europa mot islam och 

muslimer.443 Kristna i mellanöstern föreslås ges nya medborgarskap i nya eller 

återtagna kristna länder och nationer. 444  Breivik säger sig vara emot 

imperialistiska strävanden överlag, men hävdar samtidigt att ursprungligen 

kristna områden måste befrias från islam.445 I en passage beskrivs detta som 

ett återskapande av kristna och judiska stater. Enligt samma princip skall 

även en romsk och en zoroastrisk nation utropas. 446  Sedan skall en strikt 

isolering av islam tillämpas.447 Enligt 2083 kommer detta att vara till gagn för 

såväl européer som för deporterade muslimer, då de senare under jihadistisk 

flagg får möjligheten att gripa makten i ”sina” länder och införa vad 2083 

karaktäriserar som ”äkta” islam.448 

 
438 Ibid. Sid. 1190. 
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440 Ibid. Sid. 1190. 
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442 Ibid. Sid. 1250–1251. 
443 Ibid. Sid. 1474–1475. 
444 Ibid. Sid. 1323. 
445 Ibid. Sid. 1207. 
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4.3.5 Patriarkal ordning 

Den patriarkala ordningen är essentiell i Breiviks vision. Västvärlden kan 

enbart överleva om maskuliniteten återupplivas, och genom manlig 

auktoritet. 449  Ett flertal rättigheter som getts kvinnor under den 

kulturmarxistiska politiken bör återkallas, och under samma paroll hävdar 

Breivik att manlig auktoritet kräver att lagar och förordningar gällande 

förbud mot aga bör avskaffas. Kärnfamiljen måste stärkas, till varje pris.450 

Pojkar och flickor bör utbildas på varsitt håll, i könssegregerade skolor.451 

Feminismen har försvagat inte bara män, utan hela samhället. Kvinnor bör 

inte leda eller ha inflytande i frågor gällande skoldisciplin, invandring, 

försvarspolitik, företagande, kyrkopolitik, eller utbildning. Dessa är manliga 

områden.452 

4.4 Strategier i 2083 

I 2083 existerar två olika syner på hur Europas framtid kommer att te sig. 

Enligt de flesta inledande och av andra författare än Breivik skrivna texter 

återfinns en viss tro, eller förhoppning, på att en omställning av samhället är 

möjlig utan ett fullskaligt inbördeskrig. Att påstå att detta skulle innebära 

reformationer med till buds stående fredliga medel är dock inte korrekt. Den 

önskade politiska utvecklingen består av omfattande deportationer av 

framförallt muslimer, och sannolikt kommer inte dessa att förekomma utan 

konflikter. 

Breiviks uppfattning skiljer sig dock väsentligt. Breivik menar att Europa 

nått en punkt bortom återvändo. Manifestet innehåller en rad förslag på 

demokratiska metoder för att föra kampen framåt, men ju längre fram i texten, 

desto mer radikalt blir budskapet. Från initiala uppmaningar till att sluta 

betala skatt om politikerna inte ändrar inställning och vagare antydningar om 

att befolkningen annars ospecificerat bör vidta nödvändiga åtgärder för att 

förändra samhällsutvecklingen, 453  ändras tonläget. De demokratiska 

metoderna får allt mindre utrymme, och det nuvarande samhället beskrivs 

snarare som bortom all räddning. 

 
449 Ibid. Sid. 351–359, 366–371. 
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Fredliga reformationer är inte längre möjliga. 454  För att förändra läget 

krävs en våldsam, väpnad, revolution 455  vilken raserar de kvarvarande 

lämningarna av dagens dekadenta samhälle, för att sedermera påbörja 

återbyggnaden av ett homogent och monokulturellt Europa. Genom krig, 

avrättningar, och omfattande deportationer kan Europa till sist befrias från 

muslimer.456 

Den fullständiga systemkollapsen väntar runt hörnet,457 och bör skyndas 

på. Det gäller att vara beredd när ögonblicket infinner sig, 458  då Europas 

framtid egentligen bara kan säkras genom väpnad revolution. 459 Genom ett 

kommande inbördeskrig kan Europa möjligen genomgå en återfödelse460 eller 

en andra renässans, 461  och slutligen återupprätta sitt kulturella 

självförtroende.462  

4.4.1 Strategier utan våld 

Eftersom den Europeiska unionen är en av huvudfienderna i den analys av 

samhället som 2083 ger uttryck för, måste dess inflytande upphöra och 

institutionen som sådan avvecklas. Ju förr desto bättre. Genom att 

systematiskt använda den rösträtt som ändå givits medborgarna i unionen, 

kan systemet förstöras inifrån genom att rösta på partier som motverkar den 

nuvarande rådande agendan. 463  FN bör bojkottas. 464  För att bli kvitt det 

inflytande som arabländer, och därmed den muslimska världen, utövar över 

västvärlden måste oljeberoendet upphöra. Hur detta skall ske i praktiken 

klargörs dock inte i detalj.465 

Samhällsdebattörer som vågar ta bladet från munnen och säga obekväma 

sanningar i dagens politiskt korrekta klimat bör uppmuntras. Detta gäller 

särskilt de som vågar yppa kritik gentemot islam. Den holländske ex-

muslimen Ayaan Hirsi Ali är ett exempel på detta. Genom att beskriva sina 

erfarenheter av att vara tidigare praktiserande muslim och från Somalia, har 
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hon avslöjat islams sanna natur. Således borde hon tilldelas Nobels 

fredspris.466 

4.4.1.1 Styrelseskick 

Breivik har i 2083 beskrivit den kommande samhälleliga utvecklingen i 

fatalistiska termer. Inbördeskrigets ankomst är en tidsfråga, och vad som 

väntar därefter ett nationalistiskt maktövertagande. Efter detta skall 

samhället omvandlas i grunden och anta hårdföra kulturkonservativa och 

nationalistiska principer. För att en sådan omdaning skall kunna genomföras 

beskrivs ett antal strategier. Det planerade väktarrådet råd skall ha tjugo 

konservativa politiska ledare med långtgående befogenheter, för att kunna 

driva igenom beslut som är nödvändiga för samhällets välbefinnande och 

överlevnad. I detta ingår bildandet av en väpnad nationell styrka.467 I det nya 

samhället bör utländskt inflytande hållas till ett absolut minimum. 

Mediabolag som förmedlar nyheter måste vara inhemska, men om utländska 

sådana kan anses vara kulturkonservativa till sin natur och därmed vänligt 

inställda till den nya ordningen, kan undantag eventuellt beviljas.468  

Enligt 2083 är demokrati inte ett dåligt styrelseskick per se, men innehåller 

en mängd brister i form av social oenhetlighet, alltför omfattande välfärd och 

kortsiktigt tänkande. Som botemedel på dessa föreslås att rösträtt enbart bör 

berättigas de som bidrar till samhällsnyttan. Presidenters och statsledares 

mandatperioder bör vara i åtta år. Senatorer och liknande bör tillsättas på 

livstid.469 Rojalism är i grund och botten ett bra system, men kungafamiljer 

som företräder mångkulturella åsikter bör ersättas med monokulturellt 

inriktade. 470 

4.4.1.2 Ekonomisk politik  

Som tidigare påpekats är 2083 tvetydigt gällande synen på ekonomisk politik. 

Skiljelinjen går mellan huruvida välfärdssamhället är till godo eller inte. Vid 

ett tillfälle hävdas att om Västvärlden över huvud taget skall överleva, måste 

välfärdssystemet avvecklas då detta infantiliserar medborgarna.471 Samtidigt 

medger andra passager i texten att välfärd, åtminstone i viss utsträckning är 
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att föredra. Breivik hävdar att låga födslotal riskerar att mer eller mindre 

utplåna europeiska, vita, urbefolkningar. Detta måste motverkas, och enligt 

2083 kan ekonomiska incitament, i form av exempelvis skattelättnader för 

hushåll som väljer att skaffa flera barn, vara möjliga metoder för att uppnå 

detta.472 

4.4.1.3 Utbildning, uppfostran, genusfrågor, demografi 

Enligt Breivik krävs en omfattande förändring av samhället, i alla led, för att 

uppnå idealen i 2083. I texten medges att marxister vunnit det initiala slaget i 

kampen om samhällsrådande doktriner. De lyckades genom att infiltrera inte 

bara de politiska högsta nivåerna, utan också utbildningsväsendet. Detta är 

strategier som konservativa nationalister måste lära sig av och använda i egna 

syften. Genom att rekrytera sympatisörer i skolväsendet och på universiteten, 

och i organisationer sammankopplade till dessa, skapas öppningar till vidare 

inflytande även i den politiska hierarkin. 473  Vissa delar av universitetens 

utbildningar är dock bortom räddning. Enligt 2083 är sociologi inget annat än 

en plattform för marxistisk indoktrinering, och måste därför avvecklas eller 

åtminstone reformeras fullständigt.474 Sedermera bör även grundskolan vara 

föremål för konservativ ordning, moral och disciplin. Internat, skoluniformer, 

stratifierande betygssystem, och aga är rimliga. 475  Det faller dock på 

föräldrarna att lära sina barn sanningen om islams och mångkulturens 

förödande natur.476 Nyckeln till att få tillbaka samhället på rätt spår består av 

att återuppliva maskuliniteten och därmed återskapa den traditionella 

patriarkala ordningen, vilken bör genomsyra samhällets alla nivåer inklusive 

familjen. Ett flertal av de kvinnliga rättigheter som lagstadgats under den 

kulturmarxistiska och feministiska tidseran bör därför återkallas och ersättas 

av traditionella roller. Vilka dessa är beskrivs dock inte i detalj.477 

Enligt 2083 befinner sig europeiska etniska gruppers demografi i kris. 

Vilka dessa ursprungliga etniska grupper är definieras inte i detalj, men 

särskilt fokus läggs på vad Breivik kallar för nordiska särdrag. Dessa beskrivs 

som utdöende. Därför bör det läggas resurser på att säkra de nordiska folkens, 

eller det nordiska folkets, fortsatta existens genom att saluföra idén om 
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nordicism, vilken sammanfattar nyss nämnda problematik. 478  Europeiska 

invånare måste därtill föda fler barn – antingen genom att återinföra en 

konservativ samhällsmoral, hämtad från 1950-talet – eller på mer teknisk väg 

genom surrogatmödraskap.479 Sexualiteten innebär problem i äktenskapen, 

som därför bör baseras på vänskap snarare än kärlek eller lust.480 Samtliga av 

världens gener bör dessutom konserveras i en bank för genotyper.481 Biologisk 

perfektion framhävs som ett huvudmål.482 Breivik varnar för att vissa av dessa 

idéer må låta påfallande lika rasism och nationalsocialism, vilka bör undvikas, 

men menar samtidigt att den nazistiska statens syn på patriarkal ordning och 

viss etnocentrism var föredömliga.483  

4.4.1.4 Kristendom som samlingspunkt 

Europas kulturkonservativa styrkor löper bäst chans att samlas och 

framgångsrikt strida under det kristna korset, då det är den främsta 

europeiska kulturella symbolen. Tron är essentiell för att finna inspiration till 

att kämpa, och för att åsidosätta rädsla och tvivel.484 

4.4.1.5 Media, journalistik, retorik 

En kulturkonservativ nationalist bör vara medveten om att dagens 

massmedier är verktyg i händerna på kulturmarxistiska politiker. De ljuger, 

undanhåller faktum om sakers verkliga tillstånd. De tar alla chanser att 

smutskasta människor som vågar kritisera islam, mångkultur, och globalism. 

Om man som nationalistisk aktivist ändå väljer att företräda den egna 

politiska linjen via kulturmarxistisk media, genom framträdanden och 

intervjuer, bör man ställa krav på den journalist man pratar med. Man bör se 

till att förutsättningarna hamnar till ens fördel genom krav på godkännande 

av text och reportage innan publicering, och förbehåll att på förhand 

godkänna frågeställningar.485  

Kulturkonservativa talespersoner bör också förstå vikten av att framstå i 

god och proper dager. Detta gäller särskilt politiska partier. Genom att bredda 

sin politiska plattform till att omfatta frågor i en rad olika ämnen, är det lättare 
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att successivt inkorporera och bedriva invandringskritik politik. En politisk 

aktör är beroende av folkets förtroende.486 

Språket spelar roll. Vissa ord är mer stigmatiserade än andra, och för att 

vinna popularitet hos allmänheten bör vissa termer undvikas och ersättas av 

andra. Istället för att prata om ”vit nationalism”, är begrepp som ”inhemska 

befolkningars rättigheter” mer gångbara. Det är bättre att prata om kultur 

snarare än ras. Den idealiska retoriken är medvetet vag, och undviker att bli 

föremål för åtal gällande hets mot folkgrupp. 487  I sinom tid kommer den 

samlade insatsen att ha lämnat ett tillräckligt starkt intryck i 

samhällsdiskursen för att nationalister skall kunna tala mer öppet om 

sakernas tillstånd. Vid det tillfället kommer ett rakare språk att vara 

nödvändigt för att gå vidare i den politiska utvecklingen.488 Informationen bör 

spridas inom lagens gränser för att undvika åtal och för att ge goda intryck 

hos den som mottar den.489 

Positiva förebilder behövs i egna tryckta publikationer, i sociala medier på 

internet och i massmedier. Kampanjer via Facebook, och redigering av 

artiklar på Wikipedia, rekommenderas som lämpliga strategier för att nå ut 

med budskapet.490  

4.4.1.6 Utrikespolitik 

Framtiden för Europa är oviss. Seger eller undergång väntar. Det skadliga 

mångkulturella experimentet föranleder en krigsliknande epok. Men på 

något sätt, förr eller senare, kommer kontinenten att återgå till att bli 

monokulturellt. Efter att så har skett, måste Europa skyddas från kontakt med 

den muslimska världen om det inte skall gå samma öde till mötes ännu en 

gång.491 

Men även flera andra delar av världen står inför omfattande förändringar, 

och då inte enbart på grund av muslimers härjningar. Sydafrika och USA har 

enligt 2083 nått sina respektive brytpunkter och står inför samhällelig kollaps, 

på grund av bristande social sammanhållning över ras-, nations- och 

etnicitetsgränser.  För att motverka detta och återbringa ordning i länderna 

föreslås segregering och separatism. 492 I länder som står under muslimskt 
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styre, men som likväl enligt manifestet beskrivs som historiskt kristna eller 

ickemuslimska områden, bör västvärlden assistera revolutioner som avsätter 

deras regimer. 493  I de fall icke-våld är att föredra, bör Västvärlden inleda 

ekonomiska sanktioner mot länder som förfäktar jihadistiska doktriner. I 

texten påstås Egypten vara ett sådant exempel.494 

4.4.2 Våldsamma strategier 

Våld spelar en central roll i den vision för samhällsomvandling som återfinns 

i 2083. Den nuvarande ordningen kan enligt Breivik enbart förändras genom 

omfattande attacker på det nuvarande samhället. Dessa innefattar väpnad 

revolution och avrättningar av människor som på något vis anses företräda 

och upprätthålla kulturmarxistiska doktriner. Gränser mellan politik och krig, 

civila och militära, fred och konflikt, upplöses strategiskt och under lång tid.  

Man är antingen med, eller emot. Attacker på den uppfattade fienden 

beskrivs som handlingar i självförsvar men det våld som används skall enligt 

manifestet vara proportionerligt.  Att begå vad som i normalfall uppfattas 

som fruktansvärda handlingar är i detta läge fullständigt befogat. Att ta livet 

av kvinnor i stridens hetta är inget undantag. 

Att använda sig av terror är grymt, men ett nödvändigt ont för att uppnå 

ett högre ändamål. 495  Våldet rättfärdigas genom att hänvisa till att de 

nuvarande regeringar som för sina egna befolkningar till avgrundens rand, 

blivit så pass förtryckande att det nu är upp till folket självt att ta saken i egna 

händer och avsätta folkfiendeeliterna på det vis situationen kräver. Läget 

beskrivs som så allvarligt att tiden nu är inne för våldsamma handlingar. 

Breivik citerar från USA:s självständighetsförklaring för att legitimera 

väpnade revolutioner gentemot tyranniska regimer. Argumentationen 

baserar sig på att människor som lever under en regering som inte tillgodoser 

medborgarnas behov utan åsidosätter dessa, har en plikt att revoltera mot 

regimen ifråga. Texten är kryddad med hänvisningar till såväl Mahatma 

Gandhi, som John Locke och Henry David Thoreau.496 För att kunna utföra så 

allvarliga och effektfulla och attacker gentemot etablissemanget och det 

nuvarande samhället som möjligt, krävs ingående studier av tidigare 

revolutioner och revolutionärers strategier.497 
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4.4.2.1 Det kommande (inbördes)kriget, samhällskollaps 

Europas rättmätiga medborgare uppmanas att förbereda sig inför den 

kommande samhälleliga kollapsen. Denna innefattar ett inbördeskrig mellan 

nationalister och globalister och en efterföljande kulturkonservativ revolution. 

När revolutionen väl infunnit sig, krävs offentliga rättegångar som ställer 

folkförrädare i form av kulturmarxister och Eurabia-kollaboratörer till svars.498 

Den enda vägen framåt består av att europeiska motståndsrörelser samlar sig 

och arbetar gemensamt, samtidigt som människor på individuell basis gör allt 

i sin makt för att bistå dessa.499 Då inbördeskriget inte kan undvikas, bör det 

påskyndas. Genom informationskampanjer, och våldsam skrämseltaktik kan 

kriget eskalera. 500  Genom att använda terror kan det nuvarande systemet 

störtas fortare,501 och om det utsätts för omfattande förödelse påtvingas det 

ekonomiska förluster vilka till slut får det att implodera. Attacker mot 

energianläggningar såsom oljeriggar är därför väl lämpade för ändamålet.502 

Som tidigare beskrivits, hävdar Breivik att den nära stående utvecklingen 

och det kommande kriget kommer att utspelas i tre olika faser. Den första 

fasen har redan inletts, och kännetecknas av sporadiska attacker på 

etablissemanget från individer och olika, av varandra oberoende militanta 

terrorceller. I den andra fasen inleds förberedelser för störtandet av den 

nuvarande ordningen, och kämpande nationalistiska, pro-europeiska, 

konservativa styrkor gör sig redo för att genomföra statskupper och på så vis 

gripa den politiska makten.503 Det gerillakrig som redan påbörjats i den första 

fasen skall fortsätta, och fortsatt rekrytering av sympatisörer är avgörande. 

Hemliga celler fortsätter sina attacker, och visar allt tydligare systemets 

inneboende svagheter.504 Breivik beskriver hur en sådan cell eller milis bör 

organisera sig. De inblandade bör vara ense om såväl ideologi som 

information och strategi och rekrytera potentiella medlemmar i exempelvis 

studentorganisationer. Kontakter med allierade i höga samhällspositioner och 

i religiösa grupperingar är av godo. Miliserna uppmanas att hitta på 

täckmantlar för att dölja sin verksamhet utåt, men att samtidigt marknadsföra 

sig på ett sätt som lockar människor till den reella kampen.505 Breivik ger fyra 
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exempel på den andra fasens olika militanta rörelser i form av traditionella, 

subversiva, kritiska, och massorienterade.506 

Som förberedelse inför det kommande kriget uppmanas konservativa och 

nationalister beväpna sig, införskaffa skyddsutrustning och tillgodose sig 

möjligheter för självförsörjning.507 Beväpning kan ske både genom legala och 

illegala metoder.508 

I utvecklingens tredje fas, mellan år 2070 och 2083, råder fullskaligt 

europeiskt inbördeskrig. Ett led i den huvudsakliga strategin för att få detta 

att inträffa är att få olika grupper att strida mot varandra. Jihadistiska grupper 

bör uppmuntras att utföra alltmer omfattande terrordåd mot resten av 

samhället, och muslimer bör hetsas till upplopp. I det kaos som följer uppstår 

avgörande tillfällen för militanta nationalister att gripa makten, vilket skall 

utnyttjas. När en väpnad milis, eller flera samarbetande sådana, väl tagit 

tillfället i akt påbörjas omdaningen av samhället och undantagstillstånd 

utlyses. Attacken utförs i samarbete med utrikes allierade parter. Efter detta 

skall omfattande utrensningar av oliktänkande utföras i form av avrättningar, 

och fängslanden. Demonstrationer förbjuds. De politiska visionerna i 2083 

införs allteftersom.509  

4.4.2.2 Pauperes Commilitones Christi Templique Solomonici (PCCTS) 

I 2083 ges en idealbild av en militant, nationalistisk, kulturkonservativ milis i 

form av Breiviks påtänkta organisation PCCTS. Organisationen skall enligt 

Breivik spela en central roll i den fortsatta politiska utvecklingen. Den skall 

verka som en europeisk bastion för kamp gentemot muslimer som fortsatt 

sina historiska angrepp gentemot västvärlden, och mot de europeiska 

makthavare som tillåtit detta att ske. 

Vid ett tillfälle i texten benämner Breivik den rörelse han och PCCTS 

företräder som korsfararnationalistisk, och beskriver den som en hybrid av flera 

olika konservativa, traditionalistiska politiska strömningar. 510  PCCTS 

uttalade syfte är att gripa militär- och politisk makt i samtliga västeuropeiska 

länder. Organisationen har tre huvudsakliga mål. Den skall agera som en 

paneuropeisk, nutida korsfararrörelse vilken förvisar islam och muslimer från 

Europa. Den skall tillintetgöra marxismen och mångkulturen, och tillgodose 

 
506 Ibid. Sid.1274. 
507 Ibid. Sid.769–770, 1278–1281. 
508 Ibid. Sid.896–899. 
509 Ibid. Sid.1294. 
510 Ibid. Sid. 1235–1237. 
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etniska europeiska gruppers intressen generellt, och etniska nordbors i 

synnerhet, genom att motverka massinvandring, rasblandning, och 

adopterande av ickeeuropeiska barn. Dessutom skall PCCTS verka som en 

krigstribunal i och efter det kommande inbördeskriget. 511  Den europeiska 

sammanhållningen är central för gruppens politiska mål, och inga andra 

politiska strävanden får stå i vägen.512 Förhoppningsvis kommer några redan 

aktiva paneuropeiska grupper att sluta sig till kampen.513 Vissa nynazistiska 

organisationer bör ses som allierade i den kulturkonservativa kampen.514 De 

amerikanska, kanadensiska, och australiska folken uppmanas att stödja 

gruppen.515 PCCTS skall fungera på två nivåer; dels som en öppen, officiell 

politisk organisation, och dels som en hemlig, väpnad organisation. De två 

nivåerna skall hållas strikt separerade, så att den officiella delen av gruppen 

inte kan belastas för dåd som den väpnade delen ansvarar för.516 

Inträde i organisationen sker under ceremoniella förehavanden och 

medlemmar skall inneha uniformer för ändamålet. 517  Gruppen skall 

organiseras hierarkiskt.518 Samtliga av dess medlemmar skall av fri vilja gå 

med i organisationen, 519  arbeta självständigt och planera sina attacker i 

förväg.520 Orden svär lojalitet till Europas fria urinvånare och till den katolska, 

den protestantiska och den ortodoxa kyrkan. 521  Förutom att 

ordensmedlemmarna måste vara av västeuropeisk börd och kristna – vilket 

också inbegriper icke aktivt troende, men "kulturellt" kristna – skall 

rastillhörighet inte vara en avgörande faktor för medlemskap. 522  PCCTS 

medlemsantal sträcker sig mellan femton till åttio aktiva paramilitära 

medlemmar, den inkluderar dessutom ett okänt antal civila medlemmar. Som 

motto har organisationen antagit meningen "martyrskap framför dhimmitud", 

vilket innebär att dess medlemmar hellre dör i sin kamp mot det påstådda 

muslimska förtrycket och slaveriet av icke-muslimer än faller offer för det. 

 
511 Ibid. Sid. 1153–1170. 
512 Ibid. Sid. 1473–1474. 
513 Ibid. Sid. 1257–1258. 
514 Ibid. Sid. 1253–1256. 
515 Ibid. Sid. 1259. 
516 Ibid. Sid.1276. 
517 Ibid. Sid.826, 841–843. 
518 Ibid. Sid.828. 
519 Ibid. Sid.829–830. 
520 Ibid. Sid.835–838. 
521 Ibid. Sid. 841. 
522 Ibid. Sid. 843. 
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Lydnad, broderskärlek, självvald fattigdom och martyrskap hävdas 

karaktärisera tribunalen.523 

Vidare presenteras olika rangeringsnamn för ledare (eller 

"kommendörer"), respektive aktörer ("operatörer"), och "övervakare". I 

framtiden skall även orden inneha ledarpositioner besuttna av så kallade 

övervakare på en nationell, respektive en paneuropeisk nivå, jämte en militär 

och en ickemilitär ledare under inbördeskrigets olika faser. Vilka 

ansvarsområden dessa huvudpersoner skall förfoga över lämnas 

odefinierade, och likaså hur detta system är tänkt att fungera i praktiken.524 

Självmord är en feg utväg för kämpande, och således något som förkastas. 

Men en krigare som offrar sitt eget liv i en attack gentemot fienden är ingen 

självmördare – utan en martyr.525 En sann korsriddare fruktar inte döden, 

utan använder tron som en rustning för själen. 526  Som medlem i PCCTS 

förväntas man offra sitt eget liv för något större – att rädda Europa undan det 

demografiska folkmordet, instigerat av såväl muslimer som 

kulturmarxister.527 Man bör sträva efter att förkasta det tomma, innehållslösa 

liv som pådyvlats människan i den nutida, metrosexuella och 

känslobejakande tidsandan. 528  Då värden som styrka, ära, mod och 

martyrskap gått förlorade i tiden är det nu nödvändigt att återuppväcka tron 

på dessa i form av en nutida riddarorden.529 Styrkan hos en PCCTS-medlem 

ligger i att denne accepterat att den redan är död, vilket också innebär en slags 

odödlighet och en säkrad plats i den nationella och kristna historien. PCCTS 

säger sig ha folket, tiden, sina förfäders viljor och Gud på sin sida. Fienden 

har enbart dekadenta statsapparater, Koranen och det Kommunistiska 

manifestet. Gradvis vaknar folket från sin slummer och PCCTS kommer att 

göra allt för att agera väckarklocka.530 

En riddare sägs vara betydligt mer nobel än den vanlige medborgaren och 

förfäktar således manliga ideal. Det är inte önskvärt att kvinnor blir riddare, 

även om det kan göras undantag. I bästa fall stannar kvinnor hemma och tar 

hand om barnen.531 

 
523 Ibid. Sid. 841.  
524 Ibid. Sid. 842–843. 
525 Ibid. Sid. 1347–1349. 
526 Ibid. Sid. 821–825. 
527 Ibid. Sid. 942. 
528 Ibid. Sid. 1350–1413. 
529 Ibid. Sid. 942. 
530 Ibid. Sid. 942. 
531 Ibid. Sid. 941. 
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Inom PCCTS tänkta värld existerar en tämligen ingående och avancerad 

symbolik, vilken påminner om olika traditioner som återfinns i diverse 

esoteriska sällskap och ordnar såsom Frimurarna och Tempel Riddare Orden. 

Vita handskar skall exempelvis symbolisera renlighet och att de aktioner som 

utförs är svunna ur en slags oskuld. Den dödskallesymbol som är påtänkt för 

organisationen är dekorerad med symboler för islam, kommunism och 

nazism. 532  I beskrivningen för utformning av en gravsten understryks 

återigen betydelsen för martyrskap. Den döde aktivisten har fallit i kamp mot 

den "kriminella marxistiska regimen" och offrat sig för folket och för 

hemlandet. Baksidan av stenen kan prydas med mottot "martyrskap framför 

dhimmitud" och "ge aldrig upp". 533  Enligt 2083 skall en del av stenens 

utformning påminna om lidande och kämpande, och att "riddaren" avsäger 

sig dekadens, för att istället välja offerskapet. 

Självcentrerad livsstil är ingenting jämfört med kollektivismen i att kämpa 

för sitt folk och för sitt land. De kollektiva och samhälleliga målen 

överskuggar de individuella. Strävandet efter perfektion framhävs som 

civilisationens, samhällets och den egna personens primära mål. I tillägg till 

detta framhävs symboler som sägs representera bland annat återfödelse och 

återuppståndelse, evigt liv, militären, död och martyrskap, seger, hjältemod 

och framträdande insatser för kampen.534 Utöver dessa skall graven prydas av 

det röda malteserkorset, eller "Konstantins röda kors", vilket symboliserar 

ridderskap. Bredvid detta återfinns initialerna "IHSV", in hoc signo vinces, latin 

för "i detta tecken skall du segra" eller "under detta tecken, seger".535 

PCCTS sägs också använda sig av en egen hälsning, vilken består av en 

utsträckt högerarm med knuten näve.536 I texten påstås att denna hälsning inte 

har något att göra med vare sig den romerska hälsningen eller 

Hitlerhälsningen.537 

De religiösa, eller kanske snarare mysticistiska, inslagen gör sig vidare 

påminda i de delar av texten som innefattar PCCTS ritualer och ceremonier. I 

en av dessa delar ges instruktioner för en initiationsrit till organisationen. 

Språket antar en andlig ton. Den kandidat som aspirerar till att bli medlem 

förväntas utföra ritualen på största allvar, då den är central för den frivilliges 

hängivenhet till organisation. Detta särskilt på grund av de "hierarkiska och 

 
532 Ibid. Sid. 1100. 
533 Ibid. Sid. 1101. 
534 Ibid. Sid. 1102. 
535 Ibid. Sid. 1104. 
536 Breivik utförde denna när han inträdde i rättssalen under rättegången mot honom. 
537 Behring Breivik, Anders (2011). Sid. 1105. 
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logistiska begränsningar" dess decentralisering och dolda omfattning för 

resten av världen medför. Inspirationen påstås ha hämtats från den historiska 

Tempelherreorden och delvis från Frimurarna.538 

Förutom att säkra hängivenheten till PCCTS utför kandidaten i och med 

denna ceremoni en "blodspakt med den andra sidan" – med förfäder, tidigare 

martyrer och med Gud. Det utlovas odödlighet och en plats i det eviga riket. 

Kandidaten svär trohet till organisationen och till sitt folk, till Gud och till sina 

förfäder. Det jordliga, sekulära livet lämnas åt sidan för ett högre mål i form 

av offer, strävan, frivillig fattigdom och total hängivenhet till PCCTS 

grundprinciper. 539  Som attribut används stearinljus, en dödskalle och ett 

svärd.540 

4.4.2.3 Krigsmanual 

En betydande del av 2083 består av beskrivningar av hur en potentiell 

förövare bör gå till väga för att införskaffa och bearbeta olika ämnen och 

kemikalier för att kunna tillverka vapen i form av bomber, kemiska och 

biologiska stridsmedel, radiologiska vapen och kärnvapen. Läsare skall 

kunna tillägna sig kunskaper om möjligheter att utföra terrordåd och 

avancerade våldsaktioner gentemot samhället.541 Breivik berättar om hur han 

själv gått till väga, vilka metoder och vilka material han använt sig av samt 

vilka resultat han därmed uppnått. Vissa metoder påstås vara bättre lämpade 

än andra. Breivik påpekar att han inte haft möjlighet att prova samtliga av de 

metoder han försökt läsa in sig på.542 Stilistiskt sett är merparten av dessa 

delar av manifestet tämligen ingående och detaljerade. Vid flera tillfällen 

refereras det till olika artiklar och diskussioner som behandlar de uppgifter 

Breivik valt att inkludera. Mycket av detta material är hämtat från 

engelskspråkiga Wikipedia.543 

Nuvarande regeringar har försökt desarmera sin befolkning genom att 

göra det svårare för den att införskaffa olika ingredienser som krävs för att 

kunna beväpna sig för att utmana samhället på allvar. Därför uppmanas 

läsaren till försiktighet vid införskaffande av komponenter och användbara 

substanser. Om det är möjligt bör man undvika att beställa dessa via 

 
538 Ibid. Sid. 1116. 
539 Ibid. Sid. 1116. 
540 Ibid. Sid. 1117. 
541 Se t.ex. Ibid. Sid.1012. 
542 Ibid. Sid.1004. 
543 Ibid. Sid.1006. 



111 

internet.544 Om så är oundvikligt bör man alltid ha ett trovärdigt alibi eller 

bortförklaring till eventuella frågor som skulle kunna uppstå vid inköpen.545 

Aktivister som anser det vara belagt med för stora risker att sammanställa och 

använda sig av högexplosiva ämnen för att utöva attacker bör istället använda 

sig av andra former av vapen i form av skjutvapen eller kemiska och 

biologiska vapen. Eller en kombination av dessa genom modifieringar av 

exempelvis nikotinfyllda kulor.546 

Breivik redogör dessutom för eventuella möjligheter att använda sig av 

kärnvapen och radiologiska vapen. Breivik hävdar i texten att under 

tidpunkten för sammanställandet av 2083 var PCCTS-celler redan i färd med 

att tillverka och införskaffa olika former av massförstörelsevapen.547 Breivik 

spekulerar också om huruvida kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, 1986 i 

dåvarande Sovjetunionen, kan ha varit resultatet av en noga planerad och 

utförd attack av en ukrainsk militant nationalistgrupp som lyckats infiltrera 

kärnkraftverket.548 Även om resultatet var förödande och många oskyldiga 

drabbades, menar Breivik att en sådan aktion ändå kan ses som moraliskt 

försvarbar. Händelsen bidrog till Sovjetunionens fall och räddade miljoner 

människor undan kommunismen.549 Då Breivik menar att kulturmarxismen 

och kommunismen är två sidor av samma ideologi, kan en attack medelst 

kärnvapen anses rimlig. Kulturmarxismen bär skulden för den muslimska 

invasionen av Europa. Om en kärnvapenattack hjälper till att förhindra vidare 

attacker på kristna européer utförda av muslimer, är den befogad. Då ett 

förestående europeiskt inbördeskrig snart infinner sig mellan kristna och 

muslimer, är attacker utförda med massförstörelsevapen att betraktas som 

preventiv krigsföring. Således är de legitima i sammanhanget även om detta 

innebär att oskyldiga liv går till spillo.550  

Genom allvarliga attacker på samhället kommer de sittande regimerna att 

tvingas omprioritera distributionen av ekonomiska resurser och på så vis 

hindras implicit invandring till det egna landet.551 Den största framgången 

vore att genom omfattande och lyckade våldsaktioner gripa den politiska 

 
544 Ibid. Sid.1007. 
545 Ibid. Sid.1016. 
546 Ibid. Sid.1018–1019. 
547 Ibid. Sid.1027–1030. 
548 Ibid. Sid.1030. 
549 Ibid. Sid.1030. 
550 Ibid. Sid.1030–1032. 
551 Ibid. Sid.1032. 
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makten. I så fall kan muslimer deporteras innan de demografiskt blivit en 

majoritet i Europa – vilket antas ske inom de närmsta sjuttio åren.552  

Ju mer omfattande en attack är, desto mer inverkan kommer den att ha på 

det nuvarande systemets ekonomi. 553  Flera sidor i manifestet ägnas åt att 

beskriva kärnkraftsproduktion, hur reaktorer fungerar, olika europeiska 

länders kärnkraftsproduktion och tillhörande anläggningar samt vilka 

eventuella effekter attacker mot dessa skulle kunna vara.554 Med tanke på att 

varje attack utförd med hjälp av kärnkraft kommer att innebära allvarliga 

risker för den som utför dem, bör vederbörande göra sig redo för att dö under 

angreppet.555 

4.4.2.4 Marknadsföring av ideologi i anslutning till attacker 

Breivik framför i 2083 att den kamp som han, tillsammans med andra 

europeiska så kallade motståndskämpar, utför bör betraktas som ett sätt att 

marknadsföra ideologi. Därför är estetik en viktig del av den politiska 

strategin. Alla som medverkar i kampen uppmanas därför att lära sig 

grundläggande kunskaper i marknadsanpassning.556 Målet är att få fienden 

att framstå i sämsta möjliga dager, och att denna taktik redan används av 

etablissemanget gentemot kulturkonservativa. Nationalister uppmanas 

därför att använda sig av modern, professionell teknik för att föra fram sitt 

budskap.557558 

Skulle en nationalistisk, våldsam attack på det nuvarande samhället 

misslyckas, eller dess gärningsman tillfångatas, är det viktigt att denne griper 

varje tillfälle att inför så många som möjligt uttrycka att dådet skall förstås 

som en del av en större plan – att genom militära medel gripa den politiska 

makten.559 Nuvarande regimer, och dess juridiska instanser, kommer att göra 

allt för att hävda att gärningsmannen bör betraktas som sinnessjuk för att på 

så vis stigmatisera och förminska vederbörande, dennes ideologiska 

övertygelse och ideologins innehåll.560 

 
552 Ibid. Sid.1032. 
553 Ibid. Sid. 1036. 
554 Ibid. Sid.1036–1062. 
555 Ibid. Sid.1063. 
556 Ibid. Sid. 1068. 
557 Ibid. Sid.1069. 
558 Ibid. Sid.1070. 
559 Ibid. Sid.1071–1072. 
560 Ibid. Sid.1072. 
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Om en aktivist som utfört en attack överlever sitt dåd, bör denne i 

efterspelet använda den följande rättegången som ett sätt att fortsätta sprida 

propaganda och information.561 Svaranden bör se till att på förhand välja ut 

en lämplig advokat.562 Breivik har i 2083 gett exempel på anföranden som kan 

användas i rätten som en del av försvaret,563 vilka också kom att användas av 

honom själv under rättegången mot honom.  

Den överlevande aktivisten skall förklara rättegången och domstolen som 

ogiltiga. Enligt 2083 är enbart kulturkonservativa eller patriotiska domstolar 

legitima. Även om sådana påståenden sannolikt kommer att avfärdas och 

förlöjligas i rätten och i media, tjänar de ändå ett syfte som psykologisk 

krigföring. Det skapar rädsla och oro hos fienden. Det sår tvivel angående 

rättegångens giltighet, innerst inne, hos den som lyssnar. Den åtalade 

aktivisten skall under rättegången framföra att folkets sanna representation 

enkom utgörs av den militanta rörelsen som den tilltalade tillhör. Rörelsen för 

egentligen miljoner européers faktiska talan.  Den åtalade skall förklara hur 

det nuvarande samhället är indoktrinerat av marxism, är tyranniskt, och att 

dess regimer är i full färd med att sälja ut landet till muslimer. Frihetens träd 

behöver vattnas på nytt genom en våldsam revolution. Och även om de som 

genomför en nationalistisk statskupp kommer att kallas för fascister av ett 

stort antal människor, är det viktigt att förstå att så inte är fallet.564 

Efter denna passage följer i 2083 ett långt exempel på ett tal eller ett 

anförande, vilket upprepar flertalet av de yttranden som Breivik ger uttryck 

för i andra delar av det samlade dokumentet. De europeiska 

motståndsrörelserna kämpar för folkets frihet, dess kultur, kristendom och 

för dess nationer. De kämpar mot de kulturmarxistiska, imperialistiska, 

multikulturella eliter som genom sin politik utsatt Europas urbefolkning för 

ett pågående folkmord. Vilket i praktiken utförs av muslimer vars främsta 

mål är att dominera hela världen generellt och Europa i synnerhet.565 

4.4.2.5 Ledarlöst motstånd 

Den huvudsakliga strategin för användande av våld, enligt 2083, är vad som 

kallas det ledarlösa motståndets taktik.  

Kortfattat innebär detta, enligt 2083, att kriget mot det nuvarande systemet 

bör utkämpas decentraliserat. Militanta och hemliga individer och grupper 

 
561 Ibid. Sid.1071–1073, 1106–1113. 
562 Ibid. Sid. 1114–1115. 
563 Ibid. Sid.1106–1113. 
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skall oberoende av varandra utföra våldsamma attacker på samhället. De bör 

arbeta ensamma och undvika att visa sig publikt genom att utannonsera eller 

nämna sina aktioner inför andra eller via mediekanaler. Attackerna skall vara 

välplanerade, och inte utföras i hast. De skall följa olika faser i form av 

kunskapsinhämtning, logistiska förberedelser, materialinsamling och 

synkronisering av de inblandade och till sist själva genomförandet. Innan 

attackerna bör täckmantlar utformas, så att vad som av allmänheten skulle 

kunna uppfattas som suspekt aktivitet kan bortförklaras. Aktionerna bör 

finansieras genom lån, besparingar och kredit. Efterforskningar inför 

kommande aktioner bör bedrivas genom exempelvis anonymiseringstjänster 

på internet och via oskyddade, publika nätverk. Vid inköp av material avsett 

att användas vid attacker bör kontanter användas i så stor utsträckning som 

möjligt och under telefonanvändning rekommenderas icke-registrerade 

kontantkort. Dock bör kontakt med andra militanta aktivister hållas till ett 

absolut minimum, för att undvika signalspaning och infiltration av polismakt 

och andra myndigheter. Den aktive uppmuntras till att använda sig av 

dagliga, mentala hälsorutiner för att hålla sig motiverad. Fysiska 

förberedelser inkluderar dieter, anabola steroider och annan stimulantia, 

liksom kampsports- och konditionsträning. Sekunderna innan själva attacken 

utförs skall en ideologisk kungörelse för allmänheten skickas ut, vilken 

beskriver meningen med operationen.566 

2083 innehåller råd för hur man tillskansar sig kemikalier och hur 

utländska svarta marknader och kontakter kan vara möjliga vägar för säkra 

material.567 Skulle man ändå, trots alla försiktighetsåtgärder, bli upptäckt av 

myndigheter rekommenderas en längre utlandsvistelse för att undvika ett 

eventuellt gripande.568 

Som exempel på lämpliga vapen och material för attacker nämns olika 

former av skjutvapen, stickvapen, ammunition, kroppsskydd och sköldar. 

Detta bör kompletteras med rökgranater, sikten, gasmasker, skyddande 

klädsel och polislyktor. I texten förekommer också manualer för att tillverka 

delar av detta på hemmaplan. Materialet bör förvaras på hemliga platser, på 

betydligt avstånd från övriga operationsbaser.569  

Ändamålen helgar medlen, och i kampen är allt tillåtet för att lyckas. 

Fienden skall tillintetgöras till varje pris. Vilseled, agera i lönndom, prioritera 

 
566 Ibid. Sid.827, 839–840, 844, 848–860, 900–910, 924. 
567 Ibid. Sid.916–917. 
568 Ibid. Sid.954. 
569 Ibid. Sid.860–895. 
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långsiktiga mål. Attackera människor på maktpositioner snarare än de vars 

inflytande är mindre betydande. Infiltrera. Maskera din kapacitet. Vinn 

fiendens gunst och förtroende för att sedan slå till när denne minst anar det, 

och dö slutligen i strid, med äran i behåll.570 Attackera om möjligt flera mål 

samtidigt. Ta gisslan för att sätta press på fienden och slå till mot anläggningar 

för samhällelig infrastruktur för att göra så påtaglig ekonomisk skada på det 

nuvarande systemet som möjligt. Om det går, se till att arbeta med 

sympatisörer utomlands för att utföra koordinerade attacker.571 

4.4.2.6 Samarbete med jihadister 

I 2083 framkommer inte enbart en viss beundran för hur militanta jihadister 

utfört politiskt motiverade våldsdåd, utan även förbehåll för att inleda 

temporära allianser med dem. Kan det gynna den egna kampen är det värt 

det. Strategin grundar sig i att försöka radikalisera tillräckligt många militanta 

islamister till den grad att de aktivt också bidrar till att begå attacker på det 

nuvarande samhället.572 

Även om Breivik menar att det kan vara en farlig väg att gå och till viss del 

också kan vara kontraproduktivt, menar han att både militanta nationalister 

och jihadister strävar efter ett gemensamt mål. Den annars huvudsakliga 

tesen i manifestet – att muslimer i alla lägen strävar efter att infiltrera och 

överta makten inte enbart i Europa, utan snarare hela världen – sätts i denna 

passage åt sidan. Här beskrivs jihadister som att snarare vara ute efter att 

inneha kontrollen över ”sina” länder i Mellanöstern, på samma sätt som 

europeiska nationalister strävar efter att ta makten i sina egna. När den 

nationalistiska revolutionen är ett faktum kommer samtliga muslimer att 

deporteras från Europa, vilket gör det möjligt för jihadister att gripa makten i 

de länder som de därmed hamnar i.573 Genom att arbeta gemensamt förmodas 

alltså båda parter kunna dra fördel av situationen. Det slutgiltiga målet 

förefaller härmed alltså vara två isolerade sfärer – en kristen europeisk och ett 

muslimskt kalifat.574 

 
570 Ibid. Sid.925–929. 
571 Ibid. Sid.1131–1132. 
572 Ibid. Sid.930. 
573 Ibid. Sid.966. 
574 Ibid. Sid.967. 
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5 Analyser 

5.1 Analyser av verklighetsbilder i 2083 

I detta avsnitt undersöks de verklighetsbilder som återfinns i manifestet med 

stöd av studiens analysverktyg. 

5.1.1 Sammanfattning av verklighetsbilder i 2083 

Verklighetsbilderna i 2083 kan sammanfattas på följande vis: Sanningen om 

Europas nuvarande tillstånd hemlighålls av makthavare och journalister, 

vilka delar och upprätthåller en gemensam vänsterpolitisk agenda. De 

förespråkar mångkultur och politisk korrekthet, också känt som 

kulturmarxism. Denna politik, främst representerad av feminism, har 

medfört en försvagning av samhället och gjort det oförmöget att värja sig mot 

interna och externa hot. Europa hotas på grund av detta av främmande 

kulturella element som vill underkuva, kolonisera och överta Europa. De 

främsta utrikes fienderna är muslimer, som vill utplåna den europeiska 

kulturen och nationen, och inkorporera kontinenten i en global islamsk umma-

gemenskap. Korrupta politiker i väst samarbetar med muslimska regeringar 

och organisationer för att detta skall bli verklighet, främst genom det så 

kallade Eurabia-projektet som främjar islam i Europa. Läget är såpass 

allvarligt att Europa nu sannolikt står inför ett kommande inbördeskrig 

mellan infödda européer och invandrade muslimer.  

5.1.2 Roger Griffin 

 

Verklighetsbild  

Komponent  Kriterium 

Nationen befinner sig i ett dekadent tillstånd vilket 

medfört en förlust av samhällelig gemenskap, mening 

och transcendens. 

•  Dekadens 

5.1.2.1 Dekadens  

Enligt Griffin innebär den fascistiska verklighetsbilden att nationen förfallit i 

dekadens, vilket omintetgjort den samhälleliga gemenskapen. Detta har 

dessutom inneburit en förlust av mening och transcendens. Sammantaget kan 

kriteriet sägas vara delvis uppfyllt. 
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I 2083 påstås att kulturmarxismen eftersatt traditionell, heterosexuell och 

manlig status. En ursprungligen stark och vital ordning, baserad på 

maskulina principer, har feminiserats och därmed förlorat sin förmåga att 

upprätthålla sunda värderingar. Den allmänna moralen har efter det andra 

världskrigets slut gått förlorad. Det har söndrats av kriminalitet. Objektivitet, 

heterosexualitet, nationalism, kapitalism och kristendom har i olika 

utsträckning ersatts av relativism, upphöjande av avvikande sexuella 

läggningar, mångkultur, ekonomisk socialism och sekularisering. I spåren av 

den pågående dekadensen har också skadliga subkulturella fenomen uppstått. 

Detta motsvarar Griffins beskrivning av att samhällets gemenskap har gått 

förlorad. 

Om samhällelig mening och transcendens också gått förlorade är svårare 

att besvara. I 2083 förekommer inte direkt andliga eller metafysiska 

dimensioner, annat än i de delar som berör hans tilltänkta milis PCCTS. Det 

går förvisso att läsa in i texten att den samhälleliga meningen försvunnit, om 

de principer och hierarkier som beskrivs i 2083 bör anses som en av naturen 

given högre ordning, men det uttrycks inte ordagrant. I än mindre 

utsträckning gäller detta för eventuellt förlorad transcendens. 

Eurabia-konspirationen ger i 2083 intrycket av att vara ett resultat av 

oengagerade och nationsfientliga makthavares önskan att sko sig på 

befolkningens bekostnad, samtidigt som den visar på deras oförmåga eller 

inkompetens att handskas med ekonomisk utpressning. Påståendena i texten 

kan därför tolkas som att såväl vänsterpolitik som ekonomisk liberalism från 

var sitt håll, eller i symbios, ger upphov till den degeneration samhället i 

skrivande stund lider av. Därtill är det svårt att genom texten avgöra om det 

främst är muslimer eller kulturmarxister som delat nationen, eller om de skall 

förstås som två sidor av en ohelig allians.  

 

Breivik växlar i manifestet 2083 mellan olika etiketter för sin politiska vision 

– från kulturkonservatism, nationalism, Wienskolan, till sin egen påhittade 

term korsfararnationalism. Det förefaller som att dessa etiketter i 

sammanhanget bör tolkas som synonyma. Enligt samtliga av de 

fascismdefinitioner som används i studien, är all fascism nationalistisk. 

Nationalismen utgör en del av fascismens kärna. 575  Det är alltså tämligen 

adekvat att kalla fascismen för en sorts, eller en vidareutveckling av, 

nationalism. Det är därför heller inte förvånande att flertalet fascistiska 

 
575 Se Karvonen, Lauri (1989), Fascismen i Europa. Studentlitteratur AB. Sid. 12-13. 
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rörelser, både historiska och nutida, ofta väljer att kalla sig för nationella eller 

nationalistiska.  

I Griffins uppfattning betraktas nationen enligt fascistisk ideologi som en 

levande organism, med en egen livscykel, och med ett kollektivt medvetande 

och ett gemensamt öde. Individen har enbart mening som en del av den 

nationella gemenskapen. En nation kan ta flera olika former och skepnader, 

från etnisk till civil nationalism. Den kan vara baserad på titulärnationell, 

regional, raslig, eller kulturell grund. 

Kulturellt och etniskt betonad nationalism i 2083 möts i den hatiska synen 

på feminismen. Förutom att invertera den traditionella ordningen hotar 

feminismen nationen även på ett biologiskt plan. Dess kastrerande effekt 

leder till att färre europeiska inhemska barn föds, samtidigt som invandrade 

kvinnor föder allt fler barn. Utvecklingen medför att den europeiska nationen 

bit för bit upphör att existera på ett rent fysiskt plan och ersätts av eller 

blandas ut med utländska motsvarigheter.  

I 2083 är den nationella identiteten främst baserad på den europeiska, 

kristna tillhörigheten. I andra hand kommer den etniska eller rasmässiga 

nordiska identiteten och sist titulärnationaliteten i form av att vara norrman. 

Titulärnationell identitet har på grund av kulturmarxistisk, dekonstruktiv 

ideologi få ge vika för en pådyvlad mångkulturell motsvarighet, vilket 

medfört att titulärnationell gemenskap snarare kommit att likna en slags 

stamtillhörighet. I manifestet läggs därför ingen större vikt vid titulärnationer 

annat än som exempel för i vilken utsträckning den pågående muslimska 

omdaningen av Europa har nått. Sverige beskrivs vara i ett särskilt utsatt läge 

och nationen spås att fullkomligt upphöra att existera inom en snar framtid 

om inte något drastiskt görs åt situationen. Biologiska markörer nämns i 

påståenden att nordiska särdrag riskerar att dö ut på grund av folk- eller 

rasblandning.  

Enligt 2083 vet Europas rättmätiga folk sanningen om sakernas tillstånd, 

även om makthavare svikit sitt uppdrag. Nationen ges i och med detta 

resonemang en egen röst, om än inte i rent mystiska ordalag. Det nämns 

exempelvis inget om ett ”blodets röst” som förmedlar dolda sanningar, då 

den förmodade samhällsutvecklingen förklaras efter en materialistisk logik. 

Patriarkal ordning, ”traditionella” värderingar, och disciplinär moral är 

nödvändiga för att människan skall kunna utvecklas och frodas. Dessa 

principer beskrivs dock inte som essentiellt europeiska, utan i dagsläget mer 

levande hos den hatade utrikiska fienden.  

I 2083 går den kristna, europeiska nationens intressen före allt annat, men 

nationen beskrivs inte explicit som ett eget väsen med ett kollektivt 
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medvetande. Det finns i texten vissa idéer om nationens inneboende 

kvaliteter, i form av påståenden om att vissa fenomen – som kritiskt, rationellt 

tänkande – enbart är förekommande i europeisk kultur och icke-existerande i 

andra kulturer. Det är dock inte klarlagt om detta skulle röra sig om ett 

ofrånkomligt resultat av europeiska invånares biologiska överlägsenhet eller 

om historiskt-kulturella omständigheter. Måhända är det heller inte tänkt att 

dessa helt skall kunna skiljas åt. Däremot finns det i 2083 liknelser eller 

beskrivningar av nationen som om den vore en slags levande organism, då 

kontinenten degenererat och ruttnat inifrån. En viss organisk syn på nationen 

framkommer också i delar av texten som hävdar att dagens européer står i 

förbund med sina förfäder. Dessa passager kan dock tolkas som retoriska, 

snarare än genuint bokstavliga. 

5.1.3 Stanley G. Payne 

 

Verklighetsbild  

Komponent  Kriterium 

Nationen befinner sig i ett splittrat tillstånd, då dess 

tidigare vitala anda och kultur gått förlorade. 

•  Revolutionär 

ultranationalism  

5.1.3.1 Revolutionär ultranationalism 

Payne använder sig av begreppet ultranationalism för att betona att 

fascismens nationalism är så pass extrem och etnocentrisk till sin natur, att 

den går bortom den ordinära uppfattningen av begreppet.576 Nationalismen i 

2083 har klara beröringspunkter med Paynes beskrivning av fascistisk 

ultranationalism. Texten värnar om den europeiska rättmätiga befolkningens 

intressen och har inslag av biologisk rasism i form av värnandet 

om ”bevarandet” av nordiska särdrag. Icke-europeiska invandrare – främst 

muslimer – utsätter européer för ”demografisk krigsföring” och ersätter 

systematiskt kontinenten för ett utbyte av befolkningar, till fördel för de 

invandrade.  

Det finns en påtaglig kulturell etnocentrism i manifestet, då den 

europeiska civilisationen sägs inneha särskilda och unika drag vilka inte 

existerar i andra kulturer. Europén beskrivs som nyfiken och fritänkande, 

rationell och vetenskaplig, och med en ickefatalistisk världssyn. I vilken 

 
576 Griffin har i en tidigare definition av fascism också använt sig av begreppet ultranationalism, men 

utelämnat det i senare versioner. 
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utsträckning detta skall kopplas till biologiska faktorer är något oklart. Det 

direkta hotet mot nationen annonseras initialt som kulturellt, snarare än 

biologiskt. Idéer och religioner som marxism och islam förtar nationens 

vitalitet, själ och anda och är således aggressiva och angripande, 

medan ”rasblandning” snarare skapar ett indirekt hot mot den egna 

biologiska nationella kompositionen.  

Till viss del söker sig nationalismen i 2083 bortom traditionella identiteter, 

om man ser den kristna, globala gemenskapen som en form av expansiv 

nationalism. Denna syn har dock förekommit också i tidigare historiska 

uttryck för fascism. 577  Traditionell kolonialistisk och imperialistisk 

argumentation har också använt sig av liknande retorik, utan att 

nödvändigtvis vara fascistisk till sin natur. 

Enligt Paynes argumentation befinner sig nationen i ett splittrat och 

uppdelat tillstånd. Detta är ett tema som återfinns på ett flertal tillfällen i 2083. 

Det rådande samhället beskrivs som alltmer disintegrerat. Därför har 

européer vänt sig emot varandra, istället för att samla sina krafter och 

gemensamt kämpa mot den alltmer påträngande fienden – utomeuropeiska 

utlänningar i allmänhet och muslimer i synnerhet. Kulturmarxismen har inte 

enbart försvagat nationen med doktriner om mångkultur och allmän moralisk 

förslappning, utan också fått kvinnor och män att revoltera mot den naturliga, 

patriarkala ordning som garanterar en heterosexuell, symbiotisk 

komplettering av könen. I dagens samhälle har den falskt frigjorda kvinnan 

inte enbart blivit mannens fiende då hon vägrar underkasta sig den 

patriarkala hierarkin – hon har dessutom blivit själva nationens fiende då hon 

splittrat den. Detta stämmer överens med Paynes beskrivning av fascismens 

fundamentala syn på manlig chauvinism och dominans, med en nästintill 

panisk skräck för androgyni.  

Oenigheten är enligt 2083 ett resultat av en degeneration som pågått i 

årtionden. Samhällsomvandlingen började efter det andra världskriget, då 

marxism kom att genomsyra det västerländska samhället på ett kulturellt 

snarare än ett ekonomiskt plan. Eliternas girighet har bidragit till en 

globalkapitalistisk struktur som hotar den nationella enheten.  

Payne nämner i sin definition hur oenighet förtagit nationen dess tidigare 

vitala anda och kultur. Detta är tydligt i 2083, då en huvudsaklig strategisk 

samlingspunkt som vid upprepade tillfällen åberopas är en återvitaliserad, 

konservativ kristen katolsk kyrka som skall återskapa den förlorade 

samhälleliga och nationella enigheten. Enligt vissa passager i 2083 hade 

 
577 Ett exempel är rumänska Ärkeängeln Mikaels Legion, också känt som Järngardet. Se Iordachi, 

Constantin (red.) (2010). Sid. 316-354. 
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dekadensen sannolikt inte fått fotfäste om Europa hade bibehållit sin kristna 

övertygelse. Infiltrationen och därmed splittringen gör sig påmind även här, 

då humanistiska och kulturmarxistiska idéer förtagit kristendomen sin 

auktoritet. Genom att lösa upp bindande traditioner och framhålla 

gudskärlek framför gudsfruktan bidrar den till ökad spirituell och 

värdemässig samhällelig degeneration. Som en återkoppling till dyrkan av 

maskulina ideal och rädslan för androgyni, märks detta i föraktet för 

verkande kvinnliga präster som enligt 2083 aldrig borde ha fått verka inom 

kyrkans ramar. Här blir den biologiska synen i manifestet åter tydlig, då 

skulden läggs på kvinnors av naturen givna känslighet och labilitet.   

5.1.4 Emilio Gentile 

 

Verklighetsbild  

Komponent  Kriterier 

Liberala och marxistiska förhärskande 

samhällsdoktriner har försatt nationen i ett 

hedonistiskt och ickevitalt tillstånd. 

•  Antiliberalism 

•  Antimarxism 

•  Antihedonism 

5.1.4.1 Antiliberalism och antimarxism 

Enligt Gentile är det främst liberala och marxistiska doktriner som, på grund 

av individualistiska ideologiska inslag, hotar eller utmanar statens 

överhöghet och den nationella gemenskapens enighet. 

Idén om marxism som en av den nationens främsta ideologiska fiender, 

stämmer överens med stora delar av verklighetsbilden i 2083. Efter att ha 

utfört sitt massmord på Utøya överlämnade Breivik sig själv till polisen 

genom att ringa upp dem och presentera sig som "kommendör i den norska 

antikommunistiska motståndsrörelsen". Det är trots den påtagliga 

islamofobin i 2083 "marxister" som gjort det möjligt för islam att infiltrera 

Europa, inte muslimerna själva. Marxismens skadliga inflytande på den 

nationella enheten upprepas successivt genom hela texten.  

Synen på liberalism är i manifestet mer tvetydig. Här skönjs en ovilja att 

ge upp åtminstone delar av den personliga frihet som klassisk liberalism 

bidragit till. Trots hatet mot feminism bör vissa av kvinnors friheter och 

rättigheter fortsätta att existera i det efterrevolutionära, konservativa 

samhället. Därtill nämns i 2083 liberala och nyliberala teoretiker, i form av 
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Adam Smith och Ayn Rand, som föredömliga exempel på ideologiska 

motvikter till socialism och marxism. 

Enligt 2083 är dock den demokratiska liberalismens fokus på individuell 

frihet och mänskliga rättigheter i huvudsak förkastlig, då den inte tagit 

nationens välmående i beaktande. Storkapitalet tjänar heller inte 

nödvändigtvis nationella intressen, då transnationella företag ser efter sig 

själva och kan ha en negativ inverkan på den nationella enheten. Global 

kapitalism ger ofta upphov till invandrad arbetskraft för att tillgodose sina 

intressen i de länder de verkar. Enligt 2083 medverkar västliga företag och 

mediebolag dessutom till att ge en falsk, positiv bild av islam. Eurabia-

projektet skulle kunna tolkas som kapitalistiskt, och därmed ett ekonomiskt 

liberalt företag, då planen genomförts i syfte att främja handel mellan OPEC 

och Västvärlden. 

Manifestet understryker dock att den avgörande politiska kampen står 

mellan kulturer snarare än ekonomiska system, mellan nationellt betonad 

konservatism och mångkulturfrämjande marxism. Marxistiska ekonomiska 

analyser och inslag lämnas på det stora taget obehandlade i 2083, då det är 

den kulturella marxismen, den politiska korrektheten, som måste bekämpas. 

Enligt 2083 har kulturmarxismen sedan 1920-talet ersatt hälsosam 

kapitalism och nationalism med politik baserad på jämlikhets- och 

jämställdhetssträvan. Gentile menar att marxism och liberalism, enligt 

fascistisk logik, gjort nationen icke-vital. Detta stämmer överens med delar av 

2083 som hävdar att kulturmarxismen hatar det som är starkt, gott och 

framgångsrikt, samtidigt som texten också hävdar att konsumtionshets och 

materialism ersatt livsuppehållande styrkeideal. Styrka sätts i motsats till 

svaghet, vilket inkluderar en ovilja till tävlingsanda och konkurrens.  Styrka 

får således antas inkludera den "hälsosamma kapitalism" som nämns i 

sammanhanget. 

5.1.4.2 Antihedonism 

Antihedonistiska aspekter existerar i flera delar av 2083. För samhället, 

nationen och befolkningen rent generellt, och särskilt för de beväpnade 

milisgrupper som skall agera som ledande spetstrupper för att genomföra 

revolution. Rådande förslappning och eftergivenhet måste ersättas med 

självuppoffring och disciplin. Samhället lider av ”asociala” konst- och 

kulturyttringar. Viljan att arbeta för en bättre framtid och tekniska framsteg 

har ersatts av ytlighet och utseendefixering. Om inte egalitära ideologier som 

marxism, humanitärt grundad liberalism och feminism ersatt traditionella 

kristna och nationella doktriner hade främmande makter kunnat motas i 
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grind på ett tidigt stadium. Dessutom har feminism och marxism bidragit 

med en dekadent och osund sexualmoral, som i sin tur orsakat kraftigt ökad 

spridning av könssjukdomar – något som Breivik själv i en av textens senare 

delar, hävdat varit förödande för honom då hans mor vid ett stadium skall ha 

ådragit sig en dylik åkomma och därmed indirekt bidragit till instabilitet i 

familjelivet.578  

Genom att successivt ha berövat kyrkan dess fostrande roll har en 

förödande passiv, nihilistisk och även självhatande inställning till det egna 

kulturarvet kunnat fortlöpa under årtionden. En betydande del av Europas 

återfödelse skall ske med hjälp av en pånyttfödd kyrka, som skall bistå nutida 

korsfarare och riddare, främst i form av organisationen PCCTS. Riktlinjerna 

för organisationen PCCTS förefaller dock inte vara lika förankrade i åsikter 

gällande det övriga samhället. En PCCTS-medlem skall låta hedonism och 

materiella böjelser ge vika för en mer askesliknande tillvaro, men sådana 

förväntningar verkar inte existera för resten av samhällsmedborgarna.  

Läsare uppmanas att bereda sig inför den stundande prövningen i form av 

eskalerande konflikter, vilket kommer att medföra brist på förnödenheter och 

en ordnad tillvaro i gemen. Om detta skall ses som ett samhälleligt ideal är 

tveksamt, då det inte beskrivs om en idealtillvaro utan snarare som ett 

nödvändigt stålbad för att realisera den europeiska pånyttfödelsen. 

Eventuella framtida ”liberala zoner”, i vilka människor skall få hänge sig åt 

allehanda hedonism, talar för att inte hela existensen väntas bli puritansk. 

5.2 Analyser av de utopiska målen i 2083 

I detta avsnitt undersöks de utopiska mål som återfinns i manifestet med stöd 

av studiens analysverktyg. 

5.2.1 Sammanfattning av de utopiska målen i 2083 

De utopiska målen i 2083 kan sammanfattas enligt följande: Den önskade 

framtidsvisionen i 2083 kännetecknas av ett Europa fritt eller rensat från islam 

och muslimer. Traditionella patriarkala familjestrukturer är återinförda. 

Marxistiska doktriner är bortrensade från det allmänna medvetandet och har 

ersatts med nationalistiska och konservativa värderingar. Den kristna kyrkan 

är stärkt och reformerad. En nationalistiskt präglad europeisk federation har 

ersatt den nuvarande Europeiska unionen och den muslimska världen hålls 

strikt isolerad från Västvärlden.  

 
578 Behring Breivik, Anders (2011). Sid. 1174. 
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5.2.2 Roger Griffin 

 

Utopiskt mål  

Komponent  Kriterier 

En alternativ modernitet i form av nationell eller etnisk 

pånyttfödelse, vilken leder till en ny era och ordning, 

präglad av kulturell homogenitet och välstånd. 

•  Pånyttfödelse 

•  Ny era 

•  Kulturell homogenitet 

•  Total vision 

•  Programmatisk 

modernism 

5.2.2.1 Pånyttfödelse och total vision 

De utopiska mål som Griffins definition innehåller är koncentrerade men 

relativt ospecificerade, vilket kräver aktsamhet vid undersökning av i vilken 

utsträckning dessa eventuellt förekommer i den analyserade texten. 

Enligt Griffins definition utgörs det centrala utopiska målet av idén om en 

pånyttfödd nation. Det ges dock inga vidare specifikationer om vilken gestalt 

denna pånyttfödda nation kan tänkas ha. Även om Griffin valt att ersätta den 

tidigare termen palingenesis med det enklare ordet pånyttfödelse (palingenesis 

betyder dock ordagrant återfödelse), kvarstår vissa problem med även detta 

begrepp, som också återfinns i Paynes och Gentiles fascismdefinition 

respektive argumentation. De olika upphovsmännen växlar mellan att 

använda sig av uttryck som rebirth, rejuvenation och revitalization – vilka kan 

ha olika, om än besläktade, betydelser beroende på kontext. Orden 

pånyttfödelse och återfödelse används inom olika former av religion och då 

med olika innebörd. Inom kristendom används uttrycket born again för att 

beskriva hur en person genom dopet lämnar sitt gamla liv bakom sig, för att 

upptas i den kristna gemenskapen och således påbörja ett ”nytt liv” som 

kristen. Inom exempelvis hinduismen eller buddismen återfinns ordet rebirth 

eller återfödelse, fast med en annan betydelse då termen snarare relaterar till 

idén om reinkarnation; att människans själ återföds i en ny kropp och därför 

sammantaget lever flera liv i olika skepnader på Jorden. Möjligen skulle även 

termen resurrection eller (åter)uppståndelse kunna nämnas i sammanhanget, 

vilket antyder att något eller någon dött, och sedan återkommer till livet. Det 

är dock mindre säkert att denna uppståndelse innefattar en ny och 

annorlunda gestalt. Rejuvenation och revitalization är mer nära besläktade med 

varandra och kan översättas med föryngring respektive uppsving. Båda 
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termer anspelar på att ett subjekt – i denna kontext nationen –genomgår denna 

process och återfår styrka eller vitalitet som vid något tillfälle gått förlorad.    

Griffins fascismdefinition ger ingen detaljerad beskrivning av nationens 

återfödelse. Men vid ett flertal tillfällen i manifestet refereras till en önskad 

europeisk återfödelse och renässans. Kriteriet uppfylls därmed i manifestet. 

Drömmen om en återupprättelse av uppfattade forna tiders ideal och 

värderingar, vilka var bärande för den historiska ordningen och andan, är 

central i 2083. Den nuvarande marxistiska samhällsordningen eller eran skall 

efter dessa ersättas med en patriarkal, kulturkonservativ sådan. Europa skall 

således resa sig ur askan och hamna på rätt kurs efter att ha befunnit sig i ett 

dekadent tillstånd. Genom att återuppliva tidigare patriarkala 

samhällshierarkier kan nationen få tillbaka sin förlorade styrka och den 

önskade politiska ordningen återställas.  

Den allomfattande etniska eller nationella pånyttfödelsen är enligt Griffin 

en del av en total vision, en dröm om en perfekt styrd och koordinerad 

gemenskap. I denna har individen enbart en mening som medlem i en 

organisk nation. Den tänkta statstrukturen i 2083 motsvarar dock inte denna 

vision till fullo. Individen ges visst utrymme till att manövrera på egen hand 

och den västliga civilisationen påstås delvis vara grundad på möjligheten att 

tänka och resonera fritt. Om tankefrihet dock verkligen i praktiken skulle 

existera i det tänkta framtida samhället, och i vilken utsträckning, är oklart.  

5.2.2.2 Ny era och programmatisk modernism 

Den pånyttfödda nationen skall verka och blomstra i en ny era. Frågan är vad 

en ”ny” era på ett mer ingående plan innebär. Om en era ersätts av en annan, 

betyder detta att den senare eran är ny i förhållande till den förra. Griffin 

skriver att den nya ordning som kännetecknar fascismen kan beskrivas som 

en alternativ modernitet. Denna motsvarar en slags hybrid av romantiska 

föreställningar om blod och jord i form av jordbrukssamhällen och en längtan 

tillbaka till naturen, jämte visioner om storskaliga industri- och teknikprojekt, 

futuristisk arkitektur och modern stadsplanering. 2083 ger inga direkta 

exempel på sådana visioner, förutom ett fåtal kortfattade yttringar som visar 

på en positiv hållning gentemot tekniska framsteg.  

Man kan med andra ord fråga sig: hur ny, eller alternativ, måste den ”nya 

eran” egentligen vara för att kunna klassificeras som sådan? Den utopiska 

vision 2083 ger uttryck för skiljer sig radikalt från dagens nuvarande och för 

honom förhatliga samhälle. Visionen omfattar en etnisk, kulturell och religiös, 

drakonisk rensning av Europa, betydande ingrepp i och styrning av media 

och kulturliv samt en sträng kristen samhällsmoral vilken skall säkras genom 
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kontrollerande instanser och myndigheter. Men i manifestet hävdas att den 

önskade samhällsordningen uppnås genom att återställa tidigare existerande 

strukturer och värderingar, snarare än att ge uttryck för en önskan om en 

tidigare icke-existerande, och på alla sätt ny ordning som skiljer sig markant 

från eventuella historiska motsvarigheter. På så sätt framstår den politiska 

uppfattningen eller ideologin i 2083 åtminstone delvis som en reaktionär eller 

ultrareaktionär strävan efter en återgång till en tidigare och bättre tid. I det 

inledande kapitlet till 2083 framställs en romantiserad bild av 1950-talet som 

ett välfungerande idealsamhälle, som därefter under årtiondenas gång 

alltmer sjunkit ned i en postmodern degeneration under vilken rationella 

moraliska normer och strukturer alltmer upphört att existera. Detta ger i sin 

tur en viss förståelse för Breiviks val att i sitt manifest oftast referera till sin 

ideologi som kulturkonservativism och i andra hand nationalism och 

korsfararnationalism.  

Är visionen i 2083 en önskan om en återuppstånden, tidigare nationell 

vitalitet och moral som gått förlorad allteftersom, ett bevarande av något som 

finns kvar men som upplevs som hotat, eller en helt ny statstruktur som inte 

har något gemensamt med tidigare traditionella principer och föredömen? 

Min tolkning är att manifestet tenderar att röra sig mellan samtliga av dessa 

kategorier. När det passar, använder han begrepp som återfödelse för att 

beskriva sin vision – men innehållet i detta förblir tämligen vagt. Det rör sig 

både om att bevara och att ersätta det som nu existerar; samtidigt som man 

hittar inspiration från det förflutna för att rättfärdiga aktivism. Sammantaget 

förefaller språkbruket vara funktionalistiskt.579 

Det bör kanske här påpekas att det samhälle som eftersträvas i 2083 

knappast existerat i empirisk bemärkelse vid någon tidigare tidpunkt, men 

det är heller inte det som är huvudsaken i sammanhanget. Snarare är det 

ideologens individuella uppfattning av historien som är avgörande för hur 

resonemanget bör betraktas. Sannolikt skulle få akademiker stödja 

manifestets utsagor om det historiska Europa, eller den påstådda nuvarande 

monokulturella ordningen i länder som Japan och Sydkorea. Likväl är dessa, 

i Breiviks föreställningsvärld, relevanta exempel på ideala samhällen – hur 

romantiserade, eller exotiserade, de än må vara. 

I 2083 hittar man i den inledande delen av texten en positiv syn på vissa 

aspekter av den moderna eran, då 1950-talet beskrivs som en bättre tid än den 

 
579 I Griffins bok Modernism and Fascism återges en diskussion mellan Griffin och Renzo de Felice, i 

vilken Felice menar att en betydande skillnad mellan den historiska fascismen och nazismen utgörs av 

att nazisterna inte var intresserade av att skapa någon ”ny” människa, utan snarare att återskapa 

tidigare värden och storhet. Griffin själv ställer sig dock tveksam till resonemanget. Se Griffin, Roger 

(2007). Sid. 26.  
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som kom efteråt. Perioden beskrivs idylliskt för heterosexuell vit medelklass, 

och med ett samhälle byggt på familjevärderingar och kristen moralism. 

Samtidigt skylls all negativ samhällsutveckling på ideologiska och 

akademiska strömningar från tiden efter det andra världskriget. Den 

senmoderna perioden under 1900-talet beskrivs i texten som en utveckling i 

förfall, då kulturmarxismen under denna tid tilläts blomstra fritt och infiltrera 

samhällsinstitutioner i Västvärlden. 2083 har en selektiv syn på vad som är 

positivt och negativt med moderniteten, men förkastar den alltså inte helt och 

hållet.   

Om man enbart ser moderniteten som den historiska epok som existerade 

fram till och med den första halvan av 1900-talet, kan 2083 sägas representera 

en önskan om en alternativ senmodernitet, snarare än en alternativ modernitet. 

Griffin beskriver fascismen som en intensivt politiserad version av en 

modernistisk revolt mot dekadens. Enligt den inledande delen av manifestet 

började dock det verkliga förfallet snarare efter att den moderna eran ersatts 

av en begynnande postmodernism. Kulturmarxismen började då sprida sig i 

det allmänna medvetandet, vilket förde med sig en dekonstruktion av 

maskuliniteten, förlorad objektivism och tilltagande relativism.580 

5.2.2.3 Kulturell homogenitet 

Det utopiskt orienterade kriterium i Griffins fascismdefinition som uppfylls 

tydligast i 2083 utgörs av synen på kulturell homogenitet. Statsbildningar som 

präglas av brist på social och kulturell sammanhållning är dödsdömda på 

förhand. Ungefär hälften av manifestets utopiska mål framträder som 

varianter på en strävan efter så kallad monokultur. 

Exakt vad begreppen ”monokultur” respektive ”mångkultur” innefattar 

beskrivs inte i manifestet. Klart är dock att muslimer och islam ses som de 

tydligaste exemplen på det senare – som inneboende fiender till den 

europeiska homogeniteten vars existens utgör det främsta hotet gentemot 

kontinentens välstånd. Europa måste återfå sin kulturella sammanhållning, 

enas under det kristna korset och kasta ut de främmande och skadliga element 

som parasiterar på samhällskroppen. Både den kulturella och den etniska 

sammanhållningen är i nuvarande stund under akut hot, då muslimer inte 

enbart påtvingat Europa en främmande religion med tillhörande juridiska 

 
580 Emilio Gentile menar att fascismen växte fram jämte andra politiska ideologier som ett försök att 

bemästra moderniseringen, då de snabba förändringarna i samtiden tenderade att alienera människan 

som riskerade att drunkna under processens gång. Breivik växte upp och formulerade sin världssyn 

långt efter modernismen, vilket till viss del skulle göra Gentiles poäng anakronistisk, Men om 2083 är 

föremål för en senare sorts fascism, eller utveckling av fascismen, skulle dess kritik av 

postmodernismen kunna ses som en logisk, uppdaterad kritik förankrad i nutiden. 
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diktat. Muslimer framställs i 2083 inte som representanter för frivilliga 

konvertiter, utan som en folkgrupp vars religion finns inneboende i deras 

kroppar. Därför skall enbart muslimer tvingas undergå omfattande 

deportationer och tvångskonverteringar, medan exempelvis sikher, hinduer, 

eller judar lämnas därhän. 

5.2.3 Stanley G. Payne 

 

Utopiskt mål  

Komponent  Kriterier 

Kulturell och nationell återfödelse, vilket innefattar en 

antropologisk revolution som inbegriper en ny sorts 

människor, organiserade i en våldsbejakande 

statstruktur som inte baseras på tidigare traditionella 

principer och föredömen. 

•  Återfödelse 

•  Våldspositivitet 

5.2.3.1 Återfödelse 

Som påpekats tidigare är visionen om en europeisk återfödelse närvarande i 

2083, även om återfödelsens utformning inte ges någon ingående beskrivning.  

Idén om en europeisk återfödelse eller pånyttfödelse, efter en tids 

dekadens och nedgång, existerar i 2083 både konceptuellt och ordagrant. 

Texten innehåller explicita förhoppningar om såväl återfödelse som en ”andra 

renässans”. Denna inbegriper en upprustning och ett återupplivande av 

tidigare existerande hierarkier och ideal. Att detta dessutom rör sig om en 

kulturell pånyttfödelse stärks av manifestets återkommande term 

kulturmarxism: det är inte marxismens ekonomiska aspekter som är mest 

destruktiva för samhället, utan dess kulturella. Den nuvarande kulturen 

måste alltså ersättas med en konservativ motsvarighet. Den vision av 

återfödelse som framkommer i 2083 stämmer således delvis överens med 

Paynes beskrivning av konceptet. 

Payne understryker att fascismen inte enbart strävar efter en 

sammanhållen och homogen kultur, utan också bär på ett inneboende 

övermänniskoideal. De individer som utgör nationen – själva människan i 

den – skall vidareutvecklas och anta en ny sorts skepnad, i vilken den 

pånyttfödda nationen inkarneras och reser sig över andra. 

Huruvida detta ideal representeras i 2083 är, som de flesta andra 

fascismkriterium som presenterats, en tolkningsfråga. Det revolutionära 

elementet i konceptet bör rimligen innebära en direkt strävan efter att ersätta 
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en upplevt förhärskat antropologiskt tillstånd med ett nytt sådant. I den tyska 

nationalsocialismen var den huvudsakliga strategin för att uppnå en sådan 

revolution förbehållen främst vetenskapliga, eller pseudovetenskapliga, 

metoder i form av eugenik, positiv rasbiologi och arvshygien. Det existerar 

spår av sådant tänkande i 2083, i form av önskan att minska avståndet mellan 

människa och maskin.581 I texten föreslås det att människan kan förbättras 

genom att i framtiden sammanföra kroppar med datorer, på ett mer avancerat 

sätt än vad tekniken tillåter idag. Människor bör därtill sträva efter biologisk 

perfektion.  

Bortsett från sådana passager, återstår dock inga explicita exempel på 

strävan efter en ny sorts människa. Återigen är det snarare fråga om en 

återgång till en äldre sorts människa; doktriner och strukturer som enligt 

texten existerat innan nationen degenererade.  

Den fascistiska nya staten skall, enligt Payne, bestå av ett radikalt och nytt 

sekulärt system med en auktoritär och nationalistisk kärna, som inte baserar 

sig på tidigare traditionella principer och föredömen. Den utopiska visionen 

i 2083 stämmer överens med delar av denna beskrivning, sett till 

auktoritarianismen och nationalismen. Den planerade, ersättande ordningen 

är radikalt annorlunda den nuvarande. Likheterna mellan Paynes komponent 

och 2083 brister dock främst i beskrivningen av ett system som inte skall 

baseras på tidigare principer och föredömen. Sett till den historiska realiteten, 

kan det hävdas att den samhällsordning som förkunnas i 2083 inte har haft 

någon reell tidigare motsvarighet; den är helt och hållet ett påfund av 

manifestets författare. Från ett mer subjektivt perspektiv, ser det dock 

annorlunda ut. Den bärande idén i 2083 är att samhället skall återgå till såväl 

en tidigare existerande ordning, som till förlorade principer och ideal. Det 

bokstavliga ”nya” elementet, som är påtagligt i den historiska ideologiska 

fascismens olika skepnader, står inte att finna i manifestet. 

5.2.3.2 Våldspositivitet 

Den utopiska samhällsordningen är i 2083 präglad av visioner om en radikalt 

annorlunda utformning i synen på samhällsmoral, etnisk och kulturell 

sammansättning samt samhällsstyrning, jämfört med den nuvarande liberala 

och demokratiska motsvarigheten.  

Det är dock tveksamt om 2083 ger uttryck för ett utopiskt mål i form av en 

våldsbejakande statstruktur. De krigarideal som manifestet ger uttryck för i 

de delar som behandlar den påtänkta militanta organisationen PCCTS och 

 
581 Behring Breivik, Anders (2011). Sid. 1201. 
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liknande miliser, inbegriper en uppmaning till meningsfränder att ge upp 

sina nuvarande liv till förmån för asketiskt leverne i kampen mot den rådande 

ordningen. Dessa moderna ”korsfarare” eller ”tempelriddare” beskrivs som 

revolutionära förtrupper. Det framhålls dock att sådan aktivism inte är för 

alla. Enbart de som är beredda att offra allt de har för att utföra det grymma 

men nödvändiga arbete som krävs, bör göra så.  Rimligen innebär 

resonemanget att dessa ideal inte gäller för nationen eller staten som helhet.  

Payne menar att en positiv syn på våld är en essentiell del av fascismen. 

Våld är inte enbart något nödvändigt ont, utan snarare ett terapeutiskt 

självändamål. Payne menar att enligt fascistisk logik är våld nödvändigt för 

människors välmående. Därför är också våldet inbyggt i den fascistiska 

statstrukturen. Att Breivik är fascinerad av våld torde stå bortom varje rimligt 

tvivel. Hans terrordåd, enligt honom själv utförda för att marknadsföra 

manifestet 2083, indikerar att han som person är villig och kapabel att utföra 

monstruösa våldshandlingar. En betydande del av manifestet består av 

exempel på, och uppmaningar till, våldshandlingar och nödvändigheten av 

dessa för att genomföra en kulturkonservativ revolution. Kapitlen som 

beskriver hans påtänkta organisation PCCTS visar ett glorifierande av våld, 

krigarideal och martyrskap. Det mest ärofyllda sättet att dö på, är som en 

martyr för nationen i den politiska kampen. 

I manifestet 2083 är det uttalade våldet alltid närvarande, antingen genom 

profetior om oönskade våldsamma konflikter i form av kommande 

inbördeskrig, eller som uppmaningar till nationalistiska sympatisörer att 

beväpna sig och medverka i störtandet av de regimer som för tillfället innehar 

den politiska makten. Stora delar av 2083 ger instruktioner i olika former av 

gerillakrigsföring, tillverkandet av olika vapen och stridsmedel, och hur dessa 

skall användas i praktiken. Sammantaget ger detta en bild av en författare 

som hyser en klar fäbless, eller närmast en fetisch för våld – vilket gick från 

handling till praktik i och med terrordåden den 22 juli 2011. Att Breivik själv 

har, eller åtminstone har haft, en klart positiv syn på användande av våld för 

att uppnå politiska syften, är tydligt. Användande av våld för våldets skull, 

eller som terapeutiskt för människan på det viset Payne beskriver som centralt 

i fascismen, existerar dock enbart i vissa delar av manifestet. På ett 

övergripande plan, skall våld för att uppnå önskade förändringar av 

samhället vara ”proportionerligt”, och som en sista utväg efter att försök till 

demokratiska metoder visat sig vara förgäves. Samhället i sig mår inte 

nödvändigtvis bra av våld eller krig, även om vaksamhet gentemot eventuella 

hotande yttre och inre krafter är av godo. Samtidigt existerar en klar 

våldspositivitet i de delar av texten som beskriver den tänkta paramilitära 
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gruppen PCCTS, som är tänkt att verka som en modern, krigisk riddarstyrka 

vars medlemmar lämnar materialism och hedonism bakom sig för ett liv i 

krigets tjänst. I denna kontext, eller inom denna tänkta gemenskap, får våldet 

skepnaden av ett slags ”högre mål”, då stridandet ses som viktigare än 

eventuella andra individuella önskemål.  

I 2083 är bilden oklar huruvida detta gäller även för den önskade 

statstrukturen, som skall etableras efter revolutionen och maktövertagandet. 

Staten skall, åtminstone initialt, ges fria händer att genomföra omfattande 

deportationer av muslimer, och att avrätta politiska fiender. Dödsstraffet skall 

återinföras, och kroppsaga är ett legitimt medel för att säkra disciplinen hos 

barn såväl i hemmet som i skolan. Samtidigt hävdar Breivik att våld är 

ett ”nödvändigt ont”, en sista utväg, och att det våld som utövas för att 

säkerställa den önskade ordningen måste vara proportionerligt. 

Försvarspolitiken är förbehållen principer om säkrandet av Europas gränser, 

bibehållandet av en strikt isolering gentemot resten av världen i allmänhet 

och mot den muslimska världen i synnerhet. Texten är tvetydig i sin syn på 

eventuell geografisk expansion av lands- eller nationsgränser, då 

imperialistiska strävanden bör förkastas samtidigt som ”allierade” länder – 

framför allt ”historiskt kristna” – bör bistås med att rensas från muslimskt 

inflytande.  

I 2083 är försvarspolitiken en del av en uttalad patriarkal samhällsordning. 

Kvinnor beskrivs som emotionella och för svaga för att kunna värna nationens 

gränser och bör därför inte ha tillträde till sådana politiska maktpositioner. 

Enligt 2083 bär således män på en inneboende förmåga till nödvändig strid, 

då manlighet innefattar viljan att med våld säkra och skydda nationens 

välstånd. Strävan efter en patriarkal ordning kan därför möjligen tolkas som 

en indirekt önskan efter en statstruktur med betydande våldspotential, men 

manifestet saknar tydliga eller uttalade uttryck för att våld skulle vara ett 

självändamål, vare sig för staten eller individen. 

5.2.4 Emilio Gentile 

 

Utopiskt mål  

Komponent  Kriterier 

Totalitär ny ordning och civilisation vilken säkerställer 

en moralisk och etnisk nationell gemenskap, med 

målet att skapa en ny slags människa; organiserad i 

•  Totalitarism 

•  Korporativism 

•  Krigisk mission 

•  Ny ordning 
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en hierarkisk, korporativ stat med krigiska och 

expansiva ambitioner. 

•  Ny civilisation 

5.2.4.1 Totalitarism 

Gentile inkluderar i sin definition begreppet totalitarism, vilket varit 

framträdande i debatten om nazismens, fascismens och kommunismens natur. 

Arendt hävdade att samtliga av dessa rörelser hade en gemensam stomme i 

form av en strävan efter att från statens eller maktens håll påtvinga samhället 

en ideologi, som penetrerar samhällets minsta enhet och avlägsnar alla försök 

till avvikande åsikter.582 Gentile menar att denna strävan är central i fascismen, 

vilket medför en skiljelinje mellan denna och annan auktoritär högerideologi. 

Auktoritära ideologier kan förespråka en stark, central och maktfullkomlig 

stat vilken begränsar pluralism och samhälleliga meningsskiljaktigheter, men 

har inte som huvuduppgift att forma sina medborgare till en homogen enhet 

i samma utsträckning som totalitära motsvarigheter. I Gentiles analys av 

fascismen består dess totalitära ambition av att forma nationen till en sådan 

etniskt homogen enhet.  

2083 ger klara uttryck för åtminstone auktoritära tankegångar. Europas 

särskilda och gemensamma anda har gått förlorad i en postmodern relativism, 

vilken dekonstruerat en av naturen given hierarki och moral. Denna måste nu 

återfinnas och verka som ett samhälleligt klister för att ena nationen och 

förhindra dess fortsatta sönderfall och fragmentering. Samtidigt medges i 

manifestet att en sträng, ny, konservativ ordning sannolikt inte kommer att 

passa alla medborgare. Liberala ”zoner” samt statens och kyrkans marginella 

inflytande över vetenskap respektive politik ger bilden av ett hårt auktoritärt 

samhälle, snarare än totalitärt. Vissa avvikelser från den konservativa och 

moraliska övergripande doktrinen tillåts uttryckligen i manifestet.583 I studien 

The Authoritarian Personality mättes eventuella latenta fascistiska tendenser 

hos befolkningen genom att undersöka om den uppvisade auktoritära 

attityder. 584  Ju högre utsträckning människor förhåller sig positiva till 

auktoritära inslag i samhället och på individuell nivå, desto högre sannolikhet 

har dessa att förhålla sig positivt till fascistisk politik enligt studiens logik.  

 
582 Se Arendt, Hannah (1951), Totalitarianism, Shocken Books.  
583 Man kan givetvis hävda att det hela rör sig om retorik snarare än genuina ståndpunkter, och att den 

bakomliggande tanken är att i själva verket inte tillåta medborgare i det efterrevolutionära samhället 

avvika från samhällsmålen i någon mån. Samtidigt är manifestet så pass präglat av mer bisarra, 

explicita idéer – som att begränsa jordens befolkning till tre miljarder människor, och omfattande 

massmord – att en sådan retorisk strategi i detta sammanhang, eller åtminstone denna del av texten, 

förefaller onödig. 
584 Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). 
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Totalitarism är dock inte detsamma som auktoritarianism. Linz menar att 

såväl fascismen som kommunismen var påtagligt antiliberala, men påstod sig 

vara ”demokratiska” på ett sätt som auktoritära regimer inte var. Ett 

kriterium för en totalitär regim är att dess makt måste utövas i en ideologis 

namn, vilken utgår från en världsåskådning med centrala och påtagliga idéer. 

Den måste dessutom verka som en massrörelse och för att befolkningen skall 

delta i dess samhällsbygge och vision, då maktutövning genom armén och 

polisen inte är tillräcklig. Det senare är snarare ett tecken på en auktoritär 

styrelseform eller ambition. Det totalitära systemets maktbas är skapat, 

snarare än framväxt, ur ett tidigare existerande samhälle. Dess ideologi är 

exklusiv och utgör den enda legitima stommen för politiken. Ideologin 

behandlas som livets ultimata mening, historiens uppgift och som en objektiv 

betraktelse över det existerande samhället. Maktutövandet utgår från ett enda 

parti.585 

Att se auktoritarianism som ett potentiellt kriterium för fascism bryter 

med Gentiles fascismdefinition, och även med Paynes argumentation samt 

tredelade taxonomi i vilken han skiljer mellan fascism, högerradikalism och 

den auktoritära högern. Paynes tre kategorier liknar varandra på flera sätt 

genom gemensamma uttryck, men skall enligt honom själv ses som tre 

distinkta fenomen. Därför uppstår viss problematik gällande klassificeringen 

av 2083, sett till detta kriterium. Som konstaterats ger manifestet uttryck för 

klar sympati gällande disciplin, ordning, viss militarisering, hierarki och 

politisk styrning med klara auktoritära drag. Vad som bestäms av det så 

kallade väktarrådet i skepnad av det efterrevolutionära PCCTS skall inte 

kunna motsättas av andra, valda parlamentariska ledamöter i den 

efterrevolutionära bärande församlingen. Men om detta verkligen är en 

totalitär föreställning förefaller tveksamt, åtminstone på ett rent bokstavligt 

plan. 

Beroende på hur man tolkar konceptet totalitarism, uppfylls kriteriet 

delvis i 2083. Gentiles beskrivning av konceptet, ambitionen att smälta 

samman individ och kollektiv i en organisk och mystisk enhet i en etnisk och 

moralisk gemenskap, stämmer tämligen väl överens med Breiviks vision, 

möjligen undantaget det mystiska elementet. Om den tänkta politiska 

strukturen kan kategoriseras som totalitär är däremot oklart. Gentile 

beskriver totalitarismen som ett experiment i politisk dominans och en 

strävan efter ett maktmonopol.  I 2083 finns en klar ambition att gripa makten 

och att forma samhället utefter extremnationalistiska principer, som ger litet 

utrymme till avvikande åsikter och oönskade kulturformer. Drakoniska 

 
585 Linz, Juan J. (2000). Sid. 67. 
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åtgärder är berättigade för att genomföra omdanandet. Det är dock tveksamt 

i vilken utsträckning det potentiellt totalitära styret tolererar individuella och 

kollektiva avvikelser från det allomfattande politiska konceptet, innan det 

upphör att vara just totalitärt och istället övergår till att vara auktoritärt. 

Samhällsvisionen i 2083 liknar det senare, om än i extrem form. Den 

samhällsdoktrin som förespråkas i manifestet beskrivs som nödvändig för att 

vända den pågående dekadensen, men inte uttalat som definitiv eller slutgiltig 

som det nazistiska Tysklands nationalsocialism eller Sovjetunionens 

kommunism.  

5.2.4.2 Ny ordning och ny civilisation 

En återkommande punkt i fascismen som tenderar att vara en skärningspunkt 

för flera teoretiker som definierat fenomenet, är ideologins fokus på både 

den ”nya ordningen”, den ”nya människan”, och den ”nya civilisationen”. 

Även Gentile påpekar detta. 

Griffin menar att den fascistiska nya ordningen kan hämta inspiration från 

ett mytiskt förflutet för att regenerera framtiden. Payne beskriver den 

fascistiska nya ordningen som radikal och sekulär samt att den inte baserar 

sig på tidigare traditionella principer och föredömen. Gentile är inte lika 

detaljerad i sin argumentation om den nya ordningen, men fokuserar desto 

mer på den nya människan och hur denna är en del av den nya civilisationen.  

På åtminstone ett initialt plan avviker därför en av 2083s huvudsakliga 

uttryckta visioner från den historiska fascismen, genom att ideologin kallas 

konservativ eller kulturkonservativ. Det bör påpekas att självetikettering kan 

vara en retorisk strategi. I 2083 förs resonemang om nödvändigheten och 

poängen med att för kampens skull använda sig av icke-stigmatiserade ord. 

Det är bättre att i debatter prata om ”kultur”, snarare än ”ras” för att nå ut till 

en mer allmän publik. Men den konservativa tanken, om än under en ibland 

extremt auktoritär flagg, gör sig ofta påmind i 2083. Ett återkommande 

mantra i manifestet är fokus på bevarandet av den europeiska civilisationen, 

snarare än skapandet av en helt ny sådan. Sett från detta perspektiv förefaller 

en övervägande del av manifestet som reaktionärt, eller extremreaktionärt. 

Texten upprepar kontinuerligt det samhälleliga och nationella behovet av att 

återvända till något som tidigare existerat, men som gått förlorat, snarare än 

att lämna det bakom för att inträda i en ny tidsålder. Gentiles beskrivningar 

av fascismens fokus på det nya stämmer således inte helt överens med 

yttranden i 2083 om att nationen måste hitta tillbaka till en tid innan samhället 

och människan, eller kanske mannen i synnerhet, började förfalla. 
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Vid flera tillfällen i 2083 påpekas behovet av en ny samhällsordning, men 

betydelsen av detta koncept kan tolkas olika. Betyder exempelvis ”ny” i 

sammanhanget en ordning som, för att låna Paynes beskrivning, är helt 

fristående från tidigare existerande motsvarigheter och som substantiellt 

eftersträvar något hittills icke-existerande? Eller snarare en ordning som skall 

ersätta den nuvarande, och som skiljer sig från denna, men är hämtad från 

eller baserad på en historisk tidigare förlaga? 

En liknande frågeställning gäller konceptet om ”den nya människan”. Inte 

heller detta koncept är särskilt utvecklat i 2083. Biologisk perfektion beskrivs 

som ett mål att sträva efter, men i texten är inte detta synonymt med en ny 

människa, utan snarare en förbättrad människa. Människans roll i den nya 

ordningen är idealiskt kommunitaristisk och en del av en monokulturell, 

likriktad gemenskap – men hennes kommande och återfunna styrka skall 

vara ett resultat av ett återvändande till forna, borttappade ideal och praktiker. 

Rättmätiga européer som kvarstår efter den kommande revolutionen 

kommer att vara av ett annat virke än de försvagade, feminiserade och 

degenererade nutida medborgare som låtit sig förledas av femtekolonnare 

och historiska fiender.  

5.2.4.3 Korporativism 

Enligt Gentile är den fascistiska visionen organiserad och har nått sin slutliga, 

utopiska skepnad i en hierarkisk, korporativ stat med krigiska och expansiva 

ambitioner. I 2083 finns återkommande inslag gällande behovet av en starkare 

kyrka, moralisk disciplin och politiska väktarråd som skall fungera som en 

auktoritär ledsagare och övervaka den samhälleliga utvecklingen. 

Sammantaget överensstämmer idén om en hierarkisk stat med dessa inslag, 

även om själva utformningen inte beskrivs i detalj. 

En viss tvetydighet existerar gällande såväl korporativismens eventuella 

roll i fascismen som för själva begreppet. Payne hävdar att ekonomi sannolikt 

var den minst utvecklade aspekten av fascism i mellankrigstid. Fascistiska 

regeringar etablerade inga konsekventa hållningar i frågan under sina 

respektive existenser utan skiftade uppfattning över tid. Samtidigt tenderade 

fascistiska rörelser generellt att hysa sympati för en ekonomisk modell som 

skulle fungera som en slags ”tredje väg” mellan kapitalism och socialism. 

Sådana politiska ställningstaganden tog namn såsom nationalsocialism i 

Tyskland, och nationalsyndikalism i Portugal. Ett mer nutida exempel skulle 
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kunna nämnas i form av nationalbolsjevism, som kanske främst aktualiserats 

i Ryssland och Ukraina.586 

Korporativism brukar benämnas som en ekonomisk modell i vilken 

arbetstagare, stat, och arbetsgivare samarbetar. I vilken form detta sker, och 

vilken maktbalans som existerar mellan de olika parterna varierar dock 

kraftigt från fall till fall. De delar av 2083 som behandlar ekonomi ger olika 

bilder av vad som vore önskvärt i det tilltänkta samhället. Å ena sidan visar 

de skrifter som initialt författats av Fjordman och som sedermera 

inkorporerats i dokumentet att välfärdssamhället är av ondo, samtidigt som 

Breivik själv verkar ha en mer tillåtande syn på konceptet i fråga. Breivik 

menar att det vore naivt att tro att storkapitalet skulle värna om nationell 

suveränitet och tillhörande intressen. Staten bör ha auktoritet att bestämma 

över aspekter som arbetskraftsinvandring, företagspolitik och internationella 

företags möjligheter att etablera sig i såväl Europa som i dess nationalstater. 

Vissa statliga ingrepp kan vara till godo för att stimulera ekonomin, 

marknaden bör till största del vara fri och medborgare bör kunna åtnjuta en 

hög välfärdsstandard. 2083 innehåller dock inga klara utopiska skildringar 

som i väsentlig grad påminner om uttalad korporativism. Den ekonomiska 

aspekten framstår snarare som sekundär, vilket också understryks i texten då 

den politiska kampen sägs stå mellan nationalism och globalism, snarare än 

mellan olika ekonomiska uppfattningar – trots upphängningen på ”marxism”. 

Önskan om viss statlig intervention i samhällsekonomin och skyddade 

gränser för det internationella kapitalet, är knappast tydliga indikationer på 

önskad korporativism, utan vittnar snarare om en till viss del protektionistisk 

form av blandekonomi.  

Rent korporativistiska idéer är inte närvarande i manifestet. Möjligtvis 

skulle man, med generösa och breda referensramar, kunna hävda att arbete 

för det gemensamma samhälleliga bästa är ett uttryck för korporativism. I min 

mening vore detta att urvattna begreppet. Exemplen i 2083 liknar snarare 

reguljär blandekonomi. Det existerar inga uttalade idéer om en korporativ 

statstruktur och Breivik påpekar dessutom att den ideologiska striden står 

mellan kulturell marxism och nationalism, snarare än mellan ekonomiska 

system. De idéer om ekonomiska system som framträder i manifestet är såväl 

tvetydiga som outvecklade. Välfärden både försvaras och förkastas. Det bästa 

vore om nationen kunde försörja sig själv och därmed förhålla sig oberoende 

till omvärlden, men det är oklart i vilken utsträckning detta skall gälla. 

 
586 Payne, Stanley G. (1995). Sid 25. 
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5.2.4.4 Krigisk mission 

Gentile menar att ett av fascismens politiska mål är att genom krig uppnå 

storhet och makt, och att kontinuerligt erövra nya territorier och maktbaser. 

Som konstaterats är det en definitionsfråga i vilken utsträckning 2083 ger 

uttryck för målet att expandera Europas makt och territorium, 

då ”återtagandet av historiskt kristna territorium” sannolikt kan ses som ett 

geopolitiskt mål. Manifestet ger dock inte uttryck för en kolonialistisk eller 

imperialistisk ambition, då det uttalade målet är att säkra och sedermera 

isolera Europas gränser. Den historiska fascismen har kallats för 

en ”skyttegravsaristokrati”, vilket anspelar på hur den föddes ur den 

gemenskap som uppstod bland soldater i skyttegravar under det första 

världskriget. Krigsveteraner, som Mussolini, kom sedermera att anamma 

denna gemenskap som en av den ursprungliga fascismens hörnstenar. I kriget 

transformerades bland annat övertygade socialister till att bli nationalister, 

och sedermera fascister. En liknande utveckling skönjdes i Tyskland. Därför 

har kriget i sig en särskild roll i fascismens ideologi och utveckling.  

En sådan historia står knappast att finnas hos Breivik, som inte har någon 

som helst militär bakgrund. Det är dock svårt att inte i 2083 finna en klar 

fascination för krig, konflikt och våld. Den planerade revolutionen är i 

Breiviks ögon omöjlig att genomföra utan omfattande våldsamma aktioner, 

massmord, deportationer och skadegörelse. Kriget är därför centralt, men 

enligt manifestet enbart inledningsvis. Det är givetvis omöjligt att säga hur 

lång denna konfliktperiod kan tänkas vara i praktiken. Enligt manifestet 

kommer förändringen att ske gradvis under en hundraårsperiod. Det finns 

dock inget som direkt tyder på en ambition om därefter fortsatt militär 

expansion och erövring. 

Synen på statens expansion är dock mer tvetydig. På papperet ger inte 

visionen i 2083 uttryck för statlig expansion – åtminstone inte om detta 

innebär statens, eller den egna nationalstatens, rätt och förbehåll att angripa 

andra länders territorium i syfte att annektera och exploatera dessa. Den 

uttalade visionen i texten uttrycks snarare av en uppdelning av världen enligt 

främst religiösa gränser, i strikt kontrollerade, enhetliga, zoner eller 

civilisationer, vilka helst inte skall ha någon kontakt med varandra då detta 

riskerar att utmynna i skadlig kulturblandning. 

Samtidigt ger manifestet uttryck för att den kristna civilisationen, i 

synnerhet den europeiska, bör bidra till att ”återta” territorier som enligt 

honom historiskt sett varit delar av den kristna gemenskapen men som 

orättfärdigt fallit under muslimskt herradöme. Om man med detta menar 

att ”historiskt kristna territorier” varit sådana då de huvudsakligen befolkats 
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av kristna, är det en argumentation som starkt påminner om exempelvis den 

tyska nazismens syn på återtagande av tyskt territorium – som Österrike och 

Sudetenland i nuvarande Tjeckien – men som på grund av tidigare krig 

tillfallit andra nationer. Däremot saknas det i 2083 uttryck för territoriell 

expansion av samma slag som det nazistiska lebensraum-argumentet.  

Snarare än att ha direkta imperialistiska ambitioner finns där en uttalad 

vision om Europa som en isolerad, upplyst ö i ett världspolitiskt barbari. 

Samtidigt existerar en viss tvetydighet angående hur långt Europa egentligen 

sträcker sig och om den nationella gemenskapen inkluderar resten av 

västvärlden, övriga kristna länder och områden. I några passager uttalas en 

önskan om olika former av federationer som inbegriper områden utanför 

Europa och även att Indien skulle kunna fungera som en allierad i kampen 

mot global islam. Detta skulle kunna tolkas som ett exempel på att synen på 

nationen i 2083 åtminstone delvis är av åtminstone expansiv karaktär, då den 

eftersträvar att utöka sitt traditionella, inhemska geografiska territorium. Det 

är däremot mer tveksamt om detta kan sägas vara en direkt imperialistisk 

ambition, då åtminstone den uttalade planen bär karaktär av samarbeten 

mellan olika religiösa och kulturella sfärer.  

Samtidigt genomsyrar en till viss del imperialistisk logik den politiska 

grundtanken. Även om det inte finns uttalade visioner om lebensraum-

expansion, är idén om att rensa det egna territoriet från främmande 

kulturyttringar och människor till viss del imperialistisk i sig då idén 

förutsätter att det egna territoriet har krympt till förmån för främmande 

makter. Frågan är då om imperialism förutsätter en tanke på att erövra 

områden som tidigare, historiskt sett, inte stått under den egna nationens 

kontroll eller om detta också inbegriper territorium som enligt den 

nationalistiska logiken återtas. Detta blir än mer tydligt i de delar av texten 

som behandlar idéer om att europeiska eller kristna regeringar och aktivister 

på ett internationellt plan bör hjälpa till befria tidigare påstått kristna 

områden som under historiens gång fallit under muslimsk kontroll.  

Den fascistiska staten är enligt Gentile krigisk till sin natur. Visionen i 2083 

är att upprätta ett mäktigt Europa, vilket skall hålla ett vakande öga på 

potentiella angripare utifrån genom en stark betoning på militära ideal, oftast 

klädda i maskulina termer. Detta påminner om ett delvis militariserat 

samhälle med ett starkt försvar. Om detta är samma sak som att vara krigisk 

är däremot inte entydigt. I 2083 påstås det att Europas eventuella 

pånyttfödelse sannolikt – eller, enligt Breivik, endast – kan ske genom 

inbördeskrig och våldsam revolution. Den nya staten föds genom våld och 

tumult och reser sig ur askan av det gamla. På det viset är idén om krig central, 
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men det rör sig framförallt om ett inbördeskrig för att förändra det nuvarande 

systemet, snarare än att kungöra den efterföljande statens möjlighet till 

fortsatt expansion. 

5.3 Analyser av strategier i 2083 

I detta avsnitt undersöks de strategier som återfinns i manifestet med stöd av 

studiens analysverktyg. 

5.3.1 Sammanfattning av strategier i 2083 

De strategier som återfinns i 2083 kan sammanfattas på följande vis: De syftar 

till att förändra det rådande samhället för att uppnå manifestets utopiska mål 

och kan delas upp i två huvudsakliga kategorier: våldsamma och icke-

våldsamma. De våldsamma strategierna ges mest utrymme i texten, då en 

omfattande del av 2083 kan betraktas som en manual i terrorism eller 

gerillakrigsföring för nationella aktivister. Strategierna riktar sig såväl till 

samhället i stort som till enskilda individer. Till de icke-våldsamma 

strategierna hör bland annat röstande i val, förändringar av mandatperioder, 

bojkott av etablerade överstatliga organisationer, protektionism, separatism 

och ett upphörande av kontakt med den muslimska världen, förändrad 

pedagogik och uppfostran, upprättandet av en strikt patriarkal ordning och 

en nationellt sammanhållande kyrka samt en omfattande utrensning av så 

kallade kulturmarxistiska ideal och yttringar. Våldsamma strategier 

inkluderar bildandet av militanta nationalistiska grupperingar för att 

genomföra väpnad revolution, ledarlöst motstånd, attacker på samhällets 

makthavare, infrastruktur och medborgare, omfattande deportationer av 

muslimer samt avrättningar av uppfattade landsförrädare. 

5.3.2 Roger Griffin 

 

Strategi  

Komponent  Kriterium 

Säkrande av politisk makt. •  Programmatisk 

modernism 
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5.3.2.1 Programmatisk modernism 

Det programmatiska elementet innebär att förändra det rådande samhälleliga 

läget och starta det på nytt, enligt förutbestämda parametrar. Breivik hävdar 

att en förändring av samhället inte är möjlig utan en våldsam revolution. I 

essäer författade av andra än Breivik men inkluderade i manifestet, hävdas 

att den nuvarande situationen kan förändras genom icke-revolutionära 

metoder, om än med våldsamma aspekter. Den metapolitiska strategin och 

aktivismen utgör en sammanhållande länk mellan våldsam och ickevåldsam 

strategi, då den banar väg för båda former genom att ändra den allmänna 

perceptionen och synen på den pågående utvecklingen och varats tillstånd. 

Griffin har inte tagit med det revolutionära kriteriet i sin fascismdefinition, 

men argumenterar likväl för att maktövertagande genom revolution är en 

central fascistisk strategi. Griffin hävdar exempelvis att det belgiska 

Rexistpartiet utvecklades till fullskaligt fascistiskt först år 1937 när det 

övergav sina parlamentariskt demokratiska ambitioner till förmån för 

maktövertagande medelst våldsamma metoder. På samma sätt beskrivs den 

estniska rörelsen Eesti Vabadussõjalaste Liit (EVL), också aktiv i 

mellankrigstid, som protofascistisk då den höll sig inom ramarna för den 

parlamentariska ordningen.587 Tolkningen av Griffins argumentation kring 

revolutionsbegreppet försvåras av att han ger exempel på fascistiska partier i 

efterkrigstid som verkar genom fria val och avhåller sig från revolutionära 

uttalanden.588 Konsekvensen av detta blir närmast att man därför, åtminstone 

till viss del, gällande revolutionens roll i fascismen måste skilja på Griffins 

definition och argumentation.   

Det står inte helt klart om samtliga politiska riktlinjer i 2083 bör gälla för 

det nuvarande samhället – om än i starkt reformerad form – eller om de är 

reserverade för den "styrda demokrati" manifestet eftersträvar. Den politiska 

makten kan enligt 2083 åtminstone delvis uppnås med demokratiska metoder. 

I 2083 beskrivs den rådande demokratiska samhällsordningen som en chimär 

och anklagas för att strypa sanningssägares röster. Samtidigt uppmanas 

nationella aktivister att använda sig av den relativa yttrandefrihet som ändå 

råder och kapa det öppna samtalet för egen vinning, för att på så vis utnyttja 

systemets inneboende svagheter.  

Den tyska nazistregimen uppmanade under det andra världskriget hela 

sin befolkning att på olika sätt delta i kriget för Tysklands räkning, under 

parollen totalt krig. Såväl yttre som uppfattade inre fiender till det egna folket 

och den egna rasen måste bekämpas. Skiljelinjen mellan civil och militär 

 
587 Griffin, Roger (1995). Sid. 204–205. 
588 Ibid. Sid. 380–381. 
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suddades ut. I 2083 återfinns en liknande strategisk logik. Det finns egentligen 

bara två sidor i det pågående kriget mot marxismen och mångkulturalismen. 

Man är antingen med eller emot. Enligt Griffin existerar i fascistisk logik 

enkom gott och ont. Alla medel står till buds för att uppnå de politiska målen. 

Våldsamma och fredliga metoder är blott två sidor av samma mynt och 

fascistiska aktivister skall kunna använda sig av samtliga strategier utan 

känslobryderier. Ett flertal strategier i 2083 är extraordinärt våldsamma, 

omfattande och livligt beskrivna. De framstår därför som mer spektakulära 

än mer fredliga föreslagna metoder, men är lika legitima. De delar av 2083 

som exempelvis berör konstruktionen av kärnvapen och kemiska stridsmedel 

är bara små detaljer av en större plan. Att säkra den politiska makten är det 

enda som räknas.  

Strategierna i 2083 sammanfaller med Griffins beskrivning av fascismens 

ambition att säkra sig politisk makt. Samtidigt är beskrivningen såpass 

inkluderande att samtliga strategier som syftar till att gripa den politiska 

makten torde räknas in i resonemanget. Detta är dock knappast specifikt för 

fascismen. Såväl socialism som liberal demokrati har försökt införas i 

samhällen med hjälp av både fredliga och våldsamma metoder. På ett 

metapolitiskt plan är fascismen heller inte ensam om att vilja pådyvla 

samhället en ideologisk agenda genom att "vinna folkets hjärtan", och påverka 

eller förändra den allmänna opinionen i vissa frågor. En socialist vill sannolikt 

förkunna värdet av solidaritet och kollektiva ansträngningar till förmån för 

det allmänna bästa, på samma sätt som en liberal påpekar nyttan och värdet 

av tolerans och humanism som en del av införandet och bibehållandet av 

individuella rättigheter. Det övergripande problemet med Griffins 

fascismdefinition, i detta avseende, är att "säkrande av politisk makt" är ett 

tämligen ospecifikt koncept. Det är snarare svårt att hitta politiska ideologier 

vars anhängare inte strävar efter att på något vis säkra sig politisk makt. En 

socialist ser sannolikt helst att socialismen utgör den ledande politiska 

doktrinen i samhället och att dess makthavare delar denna ideologiska 

övertygelse.  

2083s revolutionära inslag bör ses i samband med det tidigare diskuterade 

kriteriet om total vision. Detta innebär att den nuvarande regeringen avsätts 

och ersätts, men också en omfattande förändring av befolkningens attityder. 

Den metapolitiska kampen är lika viktig som det officiella övertagandet av 

den politiska regeringsmakten. Regeringsbytet måste föregås av aktivism 

både på gräsrotsnivå och på den partipolitiska arenan, vilket skall legitimera 

den nationella agendan. I sinom tid ger detta avtryck i det offentliga samtalet. 

Aktivister som väljer en icke-våldsam, presentabel metod för att tjäna den 
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nationella saken måste anpassa sin politiska retorik till rådande förhållanden, 

för att successivt flytta fram sina retoriska positioner. På så vis nås framgångar 

i den offentliga politiken och i samhällsdebatten, som i andra samhälleliga 

institutioner som utbildningsväsende och media.  

5.3.3 Stanley G. Payne 

 

Strategi  

Komponent  Kriterier 

Revolution genom massmobilisering och 

militarisering, vilken kombinerar populism och elitism 

utefter en führerprinzip – en auktoritär struktur, i 

vilken en stark ledare spelar större roll än 

bakomliggande ideologi eller partibyråkrati. 

•  Revolutionär 

ultranationalism 

•  Massmobilisering 

•  Extrem elitism 

•  Führerprinzip 

•  Våldspositivitet 

5.3.3.1 Revolutionär ultranationalism, massmobilisering och våldspositivitet 

Payne understryker fascismens revolutionära drag. Revolutionen ses inte 

enbart som en väg till makten, utan innefattar också en radikal förändring av 

samhällets struktur och dess medborgare. Ideologin skall inte bara vara en 

riktlinje eller ledstjärna, utan förankras i folksjälen på ett sätt som liknar eller 

överensstämmer med den totalitära ambitionen. I slutändan skall detta 

utmynna i en ny ordning, kultur, och människa.  

Den klassiske filosofen Aristoteles menar att "revolution" kan innebära två 

ting: att ett system fullständigt ersätts av ett annat; eller att ett redan 

existerande system genomgår långtgående reformer.589 I fallet 2083 kan båda 

dessa definitioner sägas uppfyllas oavsett om man ser till de "fredliga" eller 

snarare mindre våldsamma metoder som beskrivs i manifestet, eller till de 

uttalat våldsamma, ofta väpnade, motsvarigheterna. De politiska målen är av 

radikalt annorlunda karaktär än den rådande samhällsordningen och de 

förändringar som krävs för att visionen skall uppfyllas är såpass långtgående 

att de bör kunna kallas för revolutionära.  

Kriteriet massmobilisering uppfylls i 2083s strategiska innehåll. Manifestet 

syftar till att väcka dess läsare från den slummer de befinner sig i, så att de 

skall vakna upp och inse samhällets nuvarande sjukdomstillstånd. Målet är 

att få samtliga av Europas rättmätiga befolkning med sig. På så vis finns det 

 
589 Aristoteles, Politiken, bok V.  
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ett populistiskt drag i verklighetsbilden. Alla som engagerar sig i kampen är 

aktivister, oavsett i vilket omfång detta sker. Enligt 2083 befinner sig dock 

Europa, som det är, redan i krig. Det är ockuperat både av främmande makter, 

och av inbördes femtekolonnare som genom lögner försökt indoktrinera 

befolkningen att utvecklingen är av godo. Europa befinner sig i startgroparna 

inför ett omfattande inbördeskrig, men egentligen har stridigheterna redan 

börjat. Aktioner utförda av såväl nationalistiska aktivister, som extrema 

islamister och av muslimer i allmänhet är symptom på en religiös och 

ideologisk konflikt som vänstervridna massmedier försökt tysta ned för att få 

det att framstå som något annat. Våldet och kriget är redan här, men har än 

så länge bara gett en försmak av vad som komma skall. Med en sådan logik 

fungerar begreppet ”massmobilisering” för att beskriva manifestets 

uppmaningar till sina eventuella sympatisörer. Kampen pågår på alla nivåer, 

och i alla sammanhang. Mobiliseringen kombineras med och rättfärdigas av 

militariseringsretorik. Då samhället redan befinner sig i ett krig är dess 

medborgare delaktiga i konflikten, även om de inte är medvetna om det ännu. 

I 2083 upphör gränser mellan civil och militär, krig och fred. Det är upp 

till samtliga medborgare att välja sida i konflikten, då ingen skall lämnas 

oberörd. Även om inte alla nationsmedlemmar kan sägas vara lämpade att bli 

aktivister på samma nivå som tilltänkta PCCTS-medlemmar, uppmanas 

befolkningen att förbereda sig inför den kommande apokalypsen. En strikt, 

manikeisk, uppdelning av "vi och dem" målar upp människor, nationer och 

kulturer som antingen vänner eller fiender. Verkligheten beskrivs i konflikt- 

och krigstermer. I 2083s värld har sådana begrepp upphört att vara enbart 

metaforer. Snarare är de ett sätt att förstå världen och hur man som aktivist 

bör agera i den, för att kunna orsaka största möjliga förändring. Att redigera 

artiklar på det fria nätuppslagsverket Wikipedia, så att innehållet i dem bättre 

stämmer överens med den egna ideologiska verklighetsbilden, är lika mycket 

en del i den pågående kampen som att utföra våldsamma attacker på 

etablerade samhällsinstitutioner. Enbart magnituden skiljer sig. 

Att kriteriet massmobilisering uppfylls styrks också av det underkapitel i 

2083 som behandlar synen på nutida krig, i manifestet omnämnt som fjärde 

generationens krigsföring.590 Enligt konfliktteoretiker som Mary Kaldor591 och 

Herfried Münkler592 karaktäriseras så kallade ”nya krig” av att gränser mellan 

civila och militära förhållanden alltmer suddats ut och att identitetspolitiken 

 
590 Behring Breivik, Anders (2011). Sid. 1477. 
591 Kaldor, Mary (1999) New And Old Wars, Stanford University Press. 
592 Münkler, Herfried (2004) The New Wars, Polity Press.  
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kommit att spela en allt större roll i konflikter. Detta har också medfört att 

terrorhandlingar gentemot civila blivit alltmer legitima i stridandes ögon, 

då ”civila” som tillhör fiendesidan porträtteras som förövare. 593  Denna 

uppfattning återfinns i 2083, som poängterar vikten av att angripa 

civilsamhället och att sådana attacker är legitima då de är att betrakta som 

partisanverksamhet på ockuperad mark. Att fienden inte bär uniform, 

betyder inte att den är oskyldig. 

Den tänkta organisationen PCCTS är enbart en del av de kämpande 

krigarna, även om den kommer att tjäna en speciell roll i den framtida 

utvecklingen. PCCTS kan sägas motsvara den milis som Payne nämner i 

sammanhanget, då organisationen enligt manifestet skall vara öppen för alla 

som uppfyller dess medlemskriterium – även om alla sökande inte kommer 

att motsvara förväntningarna. Många är kallade, få är utvalda. 

Tidigare existerande kristendom ses som föredömlig i sin vilja att ta till 

vapen emot sina angripare och stödja eventuella internationella 

bundsförvanter. Tidigare krigiska ideal och militär kultur måste återfå sin 

plats i den europeiska andan. Genom bland annat militarisering och stridslust 

skall kyrkan återfå sin vitalitet. 

5.3.3.2 Extrem elitism och Führerprinzip 

Payne menar att fascismen tenderar att blanda populism med elitism för att 

nå politiska framgångar. Denna kombination existerar i 2083. Breivik anser 

sig föra ”folkets talan”, vilket också återspeglas i manifestets undertitel och i 

utmålandet av politiska makthavare som korrupta eliter. Demokratisk 

populism är dock ingen metod till samhällsförändring som prioriteras, annat 

än genom att hävda att den aktive och nationellt sinnade medborgaren bör 

använda sig även av dessa.  

Ett återkommande inslag i 2083 är att nationen, eller "folket" blivit förrått 

av sina makthavande politiker. EU, FN och samtliga europeiska regeringar 

som går marxister och multikulturellas ärenden beskrivs som genomkorrupta 

och ointresserade av att representera sina respektive befolkningar. Detta är 

uttalanden som är centrala i populismen generellt och kanske än vanligare 

inom den högerpopulistiska politiska miljön. Befolkningen delas dikotomt in 

i kategorierna ”folket” och ”eliterna”. I den högerpopulistiska jargongen är 

den förra kategorin baserad på etniska eller religiösa förtecken.594  Elitism 

representeras i manifestet kanske främst genom hierarkiska principer och i 

 
593 Kaldor, Mary (1999).  

594 Finkelstein, Federico (2017) From Fascism to Populism in History, University of California Press. 
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form av PCCTS som folkets särskilda förtrupp, vilken har rätten att 

genomföra den militärkupp och förändring som ligger i nationens intresse. 

Dess högre ställning skall dessutom cementeras genom att agera som 

moraliskt väktarråd i den efterföljande regimen. 

Det ges betydligt mer utrymme i manifestet för våldsamma och olagliga 

strategier, jämfört med ickevåldsamma och lagliga. En påtaglig del av 2083 

ägnas åt beskrivningar av hur man som ensam individ i största möjliga 

utsträckning kan införskaffa och utveckla egna vapen i form av skjutvapen, 

bomber, kemiska stridsmedel och till och med kärnvapen om tillfället 

uppenbarar sig.  Det finns i och med detta en ambivalens i 2083 angående 

vilka strategier som är att föredra. Breivik vill se sin organisation PCCTS 

existera både på ett parlamentariskt plan, som verkar inom lagens gränser, 

och i det fördolda som en beväpnad, hemlig, terrormilis som gör sitt bästa för 

att påskynda samhällets sönderfall. Men om nu samhället står bortom 

räddning och frälsningen enbart kommer genom en apokalyptisk, blodig 

undergång med påföljande återfödelse ur ruinerna – varför skulle då 

parlamentariska strategier överhuvudtaget vara intressanta? 

Enligt Payne kombineras populism och elitism i den fascistiska 

samhällsmobiliseringen, utefter det han kallar en führerprinzip. Enligt denna 

princip spelar den ideologiska vision, som beskrivs i exempelvis politiska 

manifest eller partiprogram, mindre roll än en rörelses ledares vilja och infall 

när det gäller att utforma och utöva dess praktiska politik. Förutom de 

våldsamma och icke-våldsamma kategorierna, kan strategierna i 2083 också 

delas in i två andra underkategorier: de som skall användas för att gripa den 

politiska makten och de som skall användas för att efter maktövertagandet 

realisera den utopiska visionen i manifestet. En führerprinzip existerar i olika 

utsträckning i textens innehåll, beroende på om man ser till strategier för 

maktövertagande eller till ett önskat statsskick efter fullbordad revolution. På 

ett övergripande plan finner man att den auktoritära principen och hierarkin 

förekommer i mindre utsträckning i de passager som behandlar vägen till 

revolutionen och maktövertagandet, och i högre utsträckning i visionen om 

det efterföljande styrelseskicket. 

För att efter revolutionen omdana samhället i så kallad kulturkonservativ 

riktning rekommenderar manifestet en så kallad ”styrd demokrati”. Denna är 

hierarkiskt inriktad. Det tänkta väktarrådet skall överordnas andra politiker. 

Rådet skall assistera och övervaka den nyetablerade regeringens 

beslutsfattande. Makthavare bör ha längre mandatperioder än i nuläget och 

vissa politiska auktoriteter bör kunna tillsättas på livstid. Ideologin är 

prorojalistisk, då monarker på grund av sin historiskt utvalda position och 
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medfödda ansvar är förmodat bättre ledargestalter än folkvalda 

motsvarigheter. Det specificeras dock inte vilka eventuella politiska 

befogenheter monarker bör ha. Samtidigt saknas i 2083 en central ledargestalt 

eller messiaskaraktär. (Breivik må i texten framställa sig själv i en grandiost 

ljus – kanske inte helt förvånande, med tanke på att han enligt den 

psykiatriska bedömningen av honom bedöms ha klara narcissistiska drag – 

men han gör inte anspråk på att vara en politisk ledargestalt. I texten beskriver 

Breivik sig snarare som en budbärare av andras åsikter, och avsäger sig därtill 

både ansvar och ambition att leda samhället. Dessa uppgifter tillfaller senare 

nationella eller konservativa ledande politiker.) 

Om führerprinzipen förefaller vagt existerande i den postrevolutionära 

strategin för det efterkommande samhällsbygget, framstår den initialt som 

icke-existerande i den revolutionära, våldsamma strategin och det ledarlösa 

motståndets princip. Som namnet på strategin antyder, skall dess utövare 

undgå myndigheters bevakning av potentiella förövare. Detta görs genom att 

agera antingen på rent individuell basis, så kallade ensamvargar, eller i små 

decentraliserade grupper utan koppling till varandra. Utåt sett skall dessa 

aktivister dölja sin verksamhet och helst även sina sympatier, för att på vis 

inte ådra sig misstankar eller onödig uppmärksamhet.  

Spontant sett framstår ledarlöst motstånd som en antites till den för 

fascismen iögonfallande ledargestalten. Ett ledarlöst motstånd kan knappast 

samexistera med en officiell, karismatisk ledare. Samtidigt bör det i 

sammanhanget påpekas att detta är just en strategi för att uträtta en större 

uppgift – att frambringa en annan politisk ordning och ett nytt samhälle. Det 

ledarlösa motståndet är alltså inte ett mål i sig självt, eller ett exempel på den 

önskade statstrukturen. Historiska fascistiska rörelser, som i Tyskland, Italien, 

och i Rumänien, kombinerade våldsam och delvis ansiktslös aktivism med en 

officiell politisk profil, vilken inkluderade en karismatisk ledargestalt.  

Förvisso existerar en klart hierarkisk princip i beskrivningen av den 

tilltänkta PCCTS-milisens organisation, vars medlemmar skall förkroppsliga 

ridderliga, nationella, och krigiska ideal. Dock saknas även där en uttalad 

ledargestalt. Vissa historiska personer och ledare nämns som föredömen, men 

framstår i texten mer som inspirationskällor till nutida aktivism. 

Styrelseskicket i Ryssland – den ”styrda demokratin” – beskrivs som 

åtminstone delvis föredömligt. Detta skulle kunna innebära en positiv 

hållning till en stark ledare med påtaglig politisk makt, men det beskrivs inte 

i detalj.   

Enligt Paynes definition av fascism står ledaren betydligt högre i rörelsens 

politiska hierarki, än bakomliggande ideologi eller skrifter. I 2083 är 
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ordningen snarare omvänd – det är snarare idén eller ideologin i sig som är den 

primära, bärande kraften och vad som rättfärdigar drakoniska handlingar och 

åtgärder, än en specifik individs ledarförmåga och vilja. 

Manifestet präglas av en klart hierarkisk syn på tillvaron, där vissa på 

förhand etablerade värdepolitiska instanser skall ha företräde framför valda 

församlingar. Texten förhåller sig företrädesvis ointresserat inför detaljerade 

handlingsprogram, även om det finns krav på detaljstyrning i vissa särskilda 

frågor. Det stora hoppet står till små, verksamma paramilitära celler som 

handlar på eget bevåg och att resten av samhället ”vaknar upp” och inser 

tingens tillstånd, antingen av sig självt eller med hjälp av aktivisters 

propagerande och handlingar. 2083 representerar en slags auktoritär, 

elitistisk och meritokratisk hållning grundad i särskilda politiska värderingar 

och doktriner, framför ett karismatiskt och personligt ledningsskick.  

5.3.4 Emilio Gentile 

 

Strategi  

Komponent  Kriterier 

Revolution genom nationalistiskt orienterad 

milispartiorganisering; sakralisering av politiken, 

vilken omfattar nationen i sin helhet och verkar 

genom disciplin, virilitet, kamratskap och 

kämparanda. 

•  Revolution 

•  Mytbaserad nationalism 

•  Politisk religion 

5.3.4.1 Revolution 

Som påpekats ovan, kan begreppet revolution ha flera innebörder. Gentile 

beskriver revolution som ett kullkastande av den nuvarande ordningen, för 

att ersätta den med en ny. En fascistisk revolution sker bland annat genom 

terror och har för avsikt att nedmontera och ödelägga den parlamentariska 

demokratin. Då alla medel är tillåtna för att uppnå det önskade resultatet, är 

terror legitimt. Detta kriterium uppfylls utan tvivel i manifestet. 

I 2083 finns ett klart mål att omintetgöra det nuvarande politiska 

samhällsskicket, för att låta ett annat växa upp i dess ställe. Breivik 

förespråkar till största delen i sitt dokument ren terror och militanta 

handlingar för att åstadkomma revolutionen, men manar också läsaren att 

använda sig av parlamentariska metoder för att kunna förstöra systemet 

inifrån.  
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5.3.4.2 Mytbaserad nationalism 

Gentile menar att den fascistiska synen på nationen vilar på en mytisk 

grund 595  som kan bära inslag av religiösa övertoner och som framhäver 

nationens överlägsenhet. Historiska fakta blandas med myter. Individ och 

kollektiv, etnicitet och moral bildar en oskiljaktig, organisk enhet. Den 

fascistiska nationalismen kräver fullkomlig hängivenhet till den homogena 

nationella gemenskapen. Alla dess medlemmar skall verka tillsammans för 

det gemensamma bästa. 

Etiketten på Breiviks vision, korsfararnationalism, antyder att dess 

anhängare och utövare – i den mån de existerar, förutom Breivik själv – ser 

sig själva som moderna korsfarare eller riddare. Deras mission består av att 

försvara den kristna tron och gemenskapen. Som kristen norrman och 

framförallt europé, blir kampen för Europa synonym med kampen för hela 

kristendomen. Det blir den nutida korsfararens syfte att skydda den kristna 

kulturens uppfattade vagga – även om Europa inte nödvändigtvis är den 

kristna religionens hemland – från att tillintetgöras av muslimer. 

Anspelningen på korståg och korsfarare aktualiserar historien och gör den 

levande. Kampen går i arv, mellan generationer, och det är européer som 

hoppet står till. Företrädelsevis vita, nordiska sådana. I 2083 kombineras 

Europanationalismen med en religiöst betonad supernationalism, vilken 

omfattar kristendomen på ett globalt plan. Konflikter mellan kristna och 

muslimer har pågått utan uppehåll fram till idag, såväl i Europa som i Afrika 

och i Asien. Att Västvärlden valt att blunda för utvecklingen beskrivs som ett 

svek mot den globala kristna gemenskapen. Omslaget till 2083 pryds av ett 

malteserkors, vilket anspelar på den kristna civilisationens kamp gentemot 

islam under korstågen. Nationalismen i 2083 har därmed en religiös betoning. 

Breivik uppmanar alla europeiska, rättmätiga invånare att gå med i 

kampen för nationalistisk revolution, och att bilda egna garden och miliser i 

olika former. Den bäst beskrivna av dessa är hans fiktiva grupp PCCTS, vars 

struktur och organisation beskrivs på ett detaljerat plan. Det är dock mer 

otydligt hur många europeiska medborgare som förväntas ansöka om 

medlemskap i denna eller en liknande milis, då den presumtiva kandidaten 

enligt manifestet måste vara beredd att ge upp allting annat i livet för att 

helhjärtat hänge sig åt saken. Även om medlemskap är öppet för samtliga 

kristna européer, beskrivs organisationen i sekteristiska termer. Det finns 

därmed en motsägelse i att ett liv i PCCTS inte är för den genomsnittliga 

 
595 Se vidare Gentiles kriterium mytbaserad nationalism, som kommenteras under komponenten strategi. 
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människan då alla inte kan vara ”riddare”, men samtidigt uppmanas samtliga 

läsare av 2083 att bli delaktiga i rörelsen.  

Gentiles kriterium om en organisering av den fascistiska rörelsen eller 

ideologin i form av ett milisparti uppfylls delvis i 2083, sett till visionen om 

PCCTS. Det är dock mindre klart om en sådan grupp verkligen kan kallas för 

ett parti, när det snarare rör sig om en hemlig sammanslutning individer som 

verkar i det fördolda, och vars medlemmar i stor utsträckning heller inte skall 

ha någon kontakt med varandra. PCCTS parlamentariska gren beskrivs 

knappt i texten, och hamnar i skymundan sett till den massiva del av texten 

som behandlar den militanta delen av gruppen. De icke-våldsamma 

strategierna – vilka inkluderar den parlamentariska grenen av PCCTS – torde 

därmed vara klart mindre betydelsefulla än de militanta. 

5.3.4.3  Politisk religion 

Liknande oklarheter uppstår angående eventuella politiska religiösa 

dimensioner i 2083. Den pågående utvecklingen och samhällets nuvarande 

tillstånd beskrivs i apokalyptiska termer. Detta ger texten en eskatologisk 

prägel vilket kan tolkas som ett religiöst språkbruk, men det skall också sägas 

att liknande beskrivningar också existerar i andra politiska sammanhang – till 

exempel gällande varningar angående klimatet.  

De delar av texten som berör PCCTS organisationsform och ideal 

motsvarar Gentiles beskrivningar av fascistisk aktivism. PCCTS medlemmar 

förväntas, oavsett om de agerar i grupp eller på individuell basis, agera i en 

anda av disciplin, kämparanda, och virilitet eller aktivism. Beskrivningar av 

livet i den slutna gemenskapen har en påtaglig religiös karaktär, i vilken 

kristen symbolik och tro blandas med askes, martyrskap, och total 

hängivenhet. PCCTS-krigaren utgör därtill en länk mellan det förgångna, det 

nuvarande, och framtiden.  

PCCTS medlemmar skall lämna sina triviala liv bakom sig för att i 

ceremoniella former inträda i en utvald, esoterisk orden som tar sig an ett 

heligt uppdrag. Detta ligger nära Gentiles beskrivning av sakralisering av 

politiken. Organisationens symbolik har hämtats från den historiska 

kristendomen, och från en romantiserad bild av såväl korsfarare som 

tempelriddare. Målet och syftet för organisationen sägs vara att försvara 

Europa och den europeiska kristendomen, men huvudsakligt fokus förefaller 

ligga på att bekämpa marxismen i första hand, och sedermera islam. Det 

individuella försakas till förmån för det gemensamma, och för nationens 

välstånd. Feminin, humanistisk emotionalism och passivitet ersätts med 

traditionalistiska, maskulina, militära värden som styrka, ära, mod och en 
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vilja att som martyr offra sig i kampen. Genom att anknyta till historien och 

med stolthet hämta inspiration från förfäders förehavanden, skall fienden 

bekämpas. 

Samtidigt är det oklart i vilken utsträckning den religiösa dimensionen 

skall gälla för resten av befolkningen. De sakrala övertoner som återfinns i 

manifestets delar om PCCTS utelämnas i de övriga samhällsvisionerna. 

Europas rättmätiga invånare bör samlas under det kristna korset, och bistå 

nationellt kämpande styrkor med kraft och mod att strida utan rädsla och 

tvivel. Men tro och moral beskrivs i det önskade, efterrevolutionära samhället 

snarare i funktionalistiska termer än som genuin andlighet. Kyrkan skall binda 

folket samman och verka som ett samhälleligt kitt. Den ska ge Europas 

invånare vision och mening, nationalistisk fostran och en vilja att försvara 

hemlandet från inkräktare, men den kristna kulturen är viktigare än den 

faktiska tron.   

Gentile menar att en politisk religion är präglad av exkludering och 

integralism, och att den strävar efter att forma både massan och individen. 

Denna beskrivning stämmer överens med synen på religionens roll oavsett 

om det gäller PCCTS eller den mer allmänna, efterrevolutionära kyrkans 

mission. PCCTS religiösa och ceremoniella estetik saknas dock i 

beskrivningen av det övriga önskade samhället. Värt att nämna i 

sammanhanget är att de delar i 2083 som beskriver ceremonier och riter för 

PCCTS räkning på många sätt förefaller mer autentiska i sin religiösa 

framtoning, än de för det allmänna samhället förordade kyrkliga 

framtidsplanerna. Breivik ger i texten olika versioner om vilken auktoritet 

som statskyrkan faktiskt bör ha över samhället, och påstår sig personligen 

vara mer kulturellt bunden till kristendomen, snarare än i en aktivt religiös 

kontext.  

Enligt Gentile tjänar den politiska religionen till att forma både samhällets 

individer som dess massor, för att regenerera samhället och för att skapa en 

ny människa. Gentile hävdar att ett inslag i den politiska religionen är att 

skapa en ny slags människa. Som påpekats tidigare är det oklart om ett sådant 

ideal explicit förekommer i 2083. Tekniska strategier skall dock föra 

människans biologiska utveckling framåt. Avståndet mellan människa och 

maskin skall minskas, och goda genetiska kvalitéer i form av nordiska särdrag 

skall säkras genom upprättandet av genbanker. Idén om den nya människan 

existerar till viss del i 2083, men det saknas en uttalad helhet av samtliga 

sådana element i manifestets argumentation. Den eventuella nya – eller 

snarare den rent biologiskt förbättrade – människa som Breivik nämner vid 

tillfälle förefaller sekundär; mer av en detalj i sammanhanget. 
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5.4 Sammanfattning 

Nedan sammanfattas de resultat som framkommit av analysen i kapitel 5. 

5.4.1 Roger Griffin 

 

Kriterium Resultat 

Programmatisk modernism Delvis uppfyllt 

(Överkommande av) dekadens Uppfyllt 

Pånyttfödelse (palingenesis) Uppfyllt 

Ny era Uppfyllt 

Kulturell homogenitet Uppfyllt 

Total vision Inte uppfyllt 

Verklighetsbild 

Komponent: Nationen befinner sig i ett dekadent tillstånd vilket medfört en 

förlust av samhällelig gemenskap, mening och transcendens. 

 

2083 stämmer delvis överens med komponenten. Det står klart att samhällelig 

gemenskap, allmän moral, objektivitet och naturliga hierarkier gått förlorade. 

Detta förefaller dock inte omfatta en mer metafysisk inneboende mening och 

transcendens. Vissa passager i texten ger dock nationen organiska drag. Att 

2083 mestadels undviker genuint andliga dimensioner märks också i de 

passager som behandlar den nuvarande samhälleliga dekadensen.  

Utopiskt mål 

Komponent: En alternativ modernitet i form av nationell eller etnisk 

pånyttfödelse, vilken leder till en ny era och ordning, präglad av kulturell 

homogenitet och välstånd. 

 

2083 stämmer delvis överens med komponenten. Det centrala temat 

pånyttfödelse uppfylls i 2083, då det existerar en uttalad om än odetaljerad 

önskan om detta i texten. Återupprättandet av forna ideal, värderingar och 

strukturer är essentiellt för att utplåna den rådande dekadensen. I denna 

pånyttfödelse ingår en strävan efter kulturell och etnisk homogenitet i form 

av så kallad monokultur. En ny ordning, som ersätter den nuvarande, är ett 
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uttalat mål. Det är dock snarare en alternativ senmodernitet, än en ny 

modernitet som efterfrågas. Den tänkta statstrukturen skall vara radikalt 

annorlunda än den nuvarande, men framstår som starkt auktoritär snarare än 

totalitär. 

Strategi 

Komponent: Säkrande av politisk makt. 

 

2083 stämmer överens med komponenten. Griffin ger inga specifika detaljer 

om hur politisk makt säkras på fascistisk väg, annat än genom en total 

omvändning av det nuvarande samhället. Alla medel är tillåtna för att uppnå 

målet. Detta motsvaras av strategierna som beskrivs i 2083. 

5.4.2 Stanley G. Payne 

 

Kriterium Resultat 

Revolutionär ultranationalism Uppfyllt 

Nationell pånyttfödelse Uppfyllt 

Massmobilisering Uppfyllt 

Extrem elitism Delvis uppfyllt 

Führerprinzip Inte uppfyllt 

Våldspositivitet Delvis uppfyllt 

Verklighetsbild 

Komponent: Nationen befinner sig i ett splittrat tillstånd, då dess tidigare 

vitala anda och kultur gått förlorade. 

 

2083 stämmer överens med komponenten. Nationalismen i 2083 har klara 

beröringspunkter med Paynes beskrivning av fascistisk ultranationalism. 

Enligt manifestet riskerar nationens särdrag att gå förlorade. Nationen är 

disintegrerad och dess medlemmar har vänt sig emot varandra. Den är 

förslappad och icke-vital, samtidigt som dess ursprungliga kultur utarmats 

och gett vika för främmande och skadliga kulturella och biologiska influenser.  

Utopiskt mål 
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Komponent: Kulturell och nationell återfödelse, vilket innefattar en 

antropologisk revolution som inbegriper en ny sorts människor, organiserade 

i en våldsbejakande statstruktur som inte baseras på tidigare traditionella 

principer och föredömen. 

 

2083 stämmer inte överens med komponenten, bortsett från några få aspekter. 

Drömmen om en kulturell och nationell pånyttfödelse existerar i 2083. Den 

antropologiska revolutionen som Payne beskriver i sammanhanget återfinns 

dock enbart i liten mån. Manifestet genomsyras i större grad av en önskan om 

återgång till en tidigare existerande, eller en förbättrad, människa snarare än 

en ny sådan. Payne understryker att den fascistiska ordningen inte baseras på 

tidigare principer och föredömen, vilket gör att 2083 faller utanför denna ram. 

Fokus ligger på en återgång till tidigare existerande hierarkier och doktriner, 

snarare än helt nya. Paynes centrala tema, våldspositivitet, återfinns i vissa 

delar i 2083. Det existerar i texten en klar vilja till att använda våld som 

politisk metod. I den tänkta milisorganisationen PCCTS finns är våld en del 

av livet som nationell martyr, men i den beskrivna statstrukturen förefaller 

inte våld vara ett självändamål. 

Strategi 

Komponent: Revolution genom massmobilisering och militarisering, vilken 

kombinerar populism och elitism utefter en führerprinzip – en auktoritär 

struktur, i vilken en stark ledare spelar större roll än bakomliggande ideologi 

eller partibyråkrati. 

 

2083 stämmer delvis överens med komponenten. Manifestet är revolutionärt 

till sin natur, oavsett om man med detta menar ett abrupt maktövertagande 

genom våld eller genom långtgående reformer. Detta harmoniserar med 

Paynes komponent. Våldet ges en klart framträdande roll i den tänkta 

statskuppen i form av ledarlöst motstånd. Då samtliga läsare uppmanas till 

att delta aktivt i övertagandet samtidigt som de ses som redan delaktiga i en 

pågående konflikt, uppfylls kriteriet massmobilisering. Krigsretoriken är 

påtaglig. Det existerar en klart positiv syn på auktoritet och hierarki, vilket 

uppfyller kriteriet elitism. Denna kombineras även med populistiska utsagor 

om en uppdelning av befolkningen mellan ”eliterna” och ”folket”. Dock 

föreligger ingen tilltro till en führerprinzip eller messiasgestalter. 
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5.4.3 Emilio Gentile 

 

Kriterium Resultat 

Revolution Uppfyllt 

Mytbaserad nationalism Delvis uppfyllt 

Antiliberalism Uppfyllt 

Antimarxism Uppfyllt 

Totalitarianism Inte uppfyllt 

Antihedonism Uppfyllt 

Politisk religion Delvis uppfyllt 

Korporativism Inte uppfyllt 

Krigisk mission Delvis uppfyllt 

Ny ordning och civilisation Delvis uppfyllt 

Verklighetsbild 

Komponent: Liberala och marxistiska förhärskande samhällsdoktriner har 

försatt nationen i ett hedonistiskt och ickevitalt tillstånd. 

 

2083 stämmer överens med komponenten. I manifestet är marxismen, i olika 

skepnader, den huvudsakliga orsaken till den samhälleliga degenerationen. 

Detta stämmer således överens med Gentiles komponent. Det är mer oklart i 

vilken utsträckning liberalismen har bidragit till degenerationen. Den ”goda” 

liberalismen fungerar som motvikt till socialism och marxism, snarare än att 

vara en positiv ideologi i sig själv. 2083 manar också till en mer vital livsstil 

än den rådande hedonismen och materialismen, men reserverar den 

aktivistiska askesen för medlemmar i den tänkta milisen PCCTS.  

Utopiskt mål 

Komponent: Totalitär ny ordning och civilisation vilken säkerställer en 

moralisk och etnisk nationell gemenskap, med målet att skapa en ny slags 

människa; organiserad i en hierarkisk, korporativ stat med krigiska och 

expansiva ambitioner. 
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2083 stämmer delvis överens med komponenten. Texten ger uttryck för starkt 

auktoritära tankegångar, snarare än rent totalitära. Frågan är hur ”ny” en ny 

ordning måste vara för att räknas som en sådan. Om en radikalt annorlunda 

och ersättande ordning är tillräckligt, kan kriteriet sägas vara uppfyllt i 

manifestet. Återgången till, eller återkomsten av, en tidigare sorts människa 

förefaller viktigare än en ny. Dock råder inget tvivel om att det i texten 

existerar krav på en moralisk och etnisk nationell gemenskap. Rent 

korporativa idéer existerar inte i 2083. Ekonomiska frågor ges inte företräde 

framför kulturella och etniska motsvarigheter. Det råder viss tvetydighet 

gällande krigiska statliga ambitioner. Europa eller Västvärlden bör hållas 

separerade från resten av världen, men texten legitimerar territoriella 

återtaganden av mark som bedöms som historiskt kristna. 

Strategi 

Komponent: Revolution genom nationalistiskt orienterad 

milispartiorganisering; sakralisering av politiken, vilken omfattar nationen i 

sin helhet och verkar genom disciplin, virilitet, kamratskap och kämparanda. 

 

2083 stämmer delvis överens med komponenten.  Alla medel, inklusive terror, 

är tillåtna för att genomföra revolution. Texten uppmanar alla medborgare att 

på något sätt bidra till den pågående kampen då den gäller hela nationens 

välstånd, även om alla inte kan bli ”riddare”. Den huvudsakliga milisen, 

PCCTS, skall genomsyras av samtliga av de dygder som Gentile menar ligger 

till grund för den fascistiska kampandan. Det centrala temat, politisk 

sakralisering, existerar delvis i 2083 men främst i de delar som behandlar 

PCCTS. Kristendomen ses som en för samhälle och nation förenande kulturell 

doktrin, snarare än en rent religiös. Religiösa element förefaller vara mer 

genuint andligt orienterande för PCCTS än för resten av samhället. Mytiska 

element existerar dock även i den övergripande nationalismen, då Europa 

beskrivs ha en utvald, särskild roll i historien.  
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6 Är 2083 ett fascistiskt dokument? 

6.1 Fascismens heterogenitet och idealtypernas ramar 

Att klassificera avvikande fall, som 2083, aktualiserar problematiken med 

fascismens heterogenitet och möjligheterna att konstruera en adekvat 

idealtyp för den. Min analys av 2083 visar att manifestet uppfyller ett flertal 

fascistiska kriterium, men långt ifrån alla. Om man utgår från Griffins 

definition av fenomenet, är det rimligt att klassificera 2083 som fascistiskt då 

det uppfyller Griffins centrala tema i form av nationell återfödelse. Ser man 

däremot till Gentiles eller Paynes motsvarigheter – våldspositivitet respektive 

sakralisering av politiken – uppstår vissa tvivel, då analysen visar att 

manifestet stundtals avviker från deras centrala teman. 

Samtliga av de idealtyper av fascism som används i studien motsvarar 

olika delar av ideologin i 2083. Ingen idealtyps kriterier uppfylls till fullo, men 

alla idealtyper innehåller element som återfinns i manifestet. Det går därför 

inte att kategorisera 2083 som ett fulländat exempel på någon av teoretikernas 

idealtyper eller definitioner. 

2083 förefaller hamna närmast Griffins idealtyp, vilket är i linje med den 

analys som Mattias Gardell genomförde och som baserades på en av Griffins 

tidigare fascismdefinitioner.596 I manifestet beskrivs samhället som angripet 

av dekadens och i texten finns en uttalad dröm om en nationell pånyttfödelse, 

vilken skall genomföras med alla till buds stående medel. Samtidigt ska vi 

komma ihåg att Griffins idealtyp är den som gör det svårast att utesluta 

eventuell fascism, då hans argumentation i hög utsträckning baseras på det 

centrala temat pånyttfödelse. Den huvudsakliga diskussionen om huruvida 

2083 kan sägas vara ett uttryck för fascism eller inte, kokar enligt denna logik 

ned till frågan om det uttalade mål om en europeisk renässans som manifestet 

ger uttryck för kan sägas vara genuint eller inte. 2083 uttrycker ambitionen, 

men lämnar inte många detaljer kring den. 

Från den andra änden är Gentiles idealtyp lättare att orientera sig efter. 

Den tillhandahåller en rad olika kriterier som samtliga accentueras kraftigare 

än de fascistiska kännetecken som Griffin ger uttryck för i sin argumentation. 

I denna återfinns många av de attribut som i allmänna ordalag sannolikt 

förknippas med fascismen, inklusive dess ekonomiska aspekter. Det är lättare 

att bocka av Gentiles kriterier då de i större utsträckning än både Griffins och 

Paynes motsvarigheter utgör en reell checklista. Vi kan direkt se likheter 

 
596 Se Gardell, Mattias (2013). 
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mellan 2083s innehåll och Gentiles påpekanden om fascismens negationer och 

struktur. Men liksom problematiken med den uttalade men odetaljerade 

ambitionen om pånyttfödsel i 2083, finns anledning att problematisera även 

Gentiles centrala tema; den politiska religionen eller sakraliseringen av 

politiken. Det finns i 2083 uttalade mål om att låta den kristna kyrkan ha en 

ledande moralisk och samhälleligt bindande roll, men denna ordning 

förefaller vara mer funktionalistisk än genuint andlig. Enligt Gentile kan 

fascismen existera sida vid sida med den etablerade religionen, i syfte att till 

sist usurpera den sistnämndas roll och göra den till sin egen. Den tyska 

nazistregimen var ett exempel på detta. Det samhälleliga religiösa idealet i 

2083 motsvarar inte i någon större utsträckning vare sig en genuint andlig 

kristen fascism, i vilken den religiösa tron är en fundamental del av både 

ideologi och personlig livsåskådning, eller den nazistiska motsvarigheten. 

Kristendomen förefaller i 2083 hamna mellan dessa två funktioner. Kyrkan 

skall vara enande, men dess kulturella roll är viktigare än dess andliga 

dimension. Genuin andlighet återfinns i det tänkta asketiska milislivet i 

PCCTS. Frågan blir då om visionen om PCCTS kan sägas vara så representativ 

för den samlade samhällsbilden att dess religiösa dimension omsluter de 

samlade strategiska och utopiska målen. 

I linje med tidigare teoretisk debatt angående fascismen som politisk 

ideologi och fenomen, visar studiens resultat svårigheterna med skapandet 

av en omfattande idealtyp av fascismen som tar dess heterogenitet i 

beaktande.  Fokus på typiska historiska attribut medför risken att dess 

ideologiska komponenter förblir oupptäckta bland andra former av 

extremnationalism. Samtidigt kvarstår frågan om den ”minsta gemensamma 

nämnare” som bland andra Griffin strävat efter att blottlägga verkligen är 

tillräcklig för att göra en adekvat klassificering.  

Att fokusera på centrala teman kan vara ett rimligt angreppssätt för att 

initialt undersöka eller kategorisera eventuella fascistiska fenomen, men 

studien visar att även detta kan generera problem. Detta kan i synnerhet gälla 

vagt beskrivna koncept med generösa referensramar. Paynes poängterande 

av våldspositivitet, eller synen på våld som ett terapeutiskt självändamål, är 

ett i grunden tacksamt eventuellt fascistiskt kännetecken. Få politiska 

ideologier delar en sådan uppfattning, vilket gör det lättare att skilja 

fascismen från de övriga. Svårigheter uppstår dock när det gäller att tolka 

exakt vad som kan räknas som terapeutiskt våld, vilket framgår i analysen av 

2083. Måste hela samhället eller nationen vara positivt inställd till våld, eller 

räcker det med en liten del av den som anser sig föra resten av folkets talan? 

Beroende på tolkning, kan våldets betydelse och omfattning i 2083 sägas vara 
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mer än enbart ett strategiskt ”nödvändigt ont”. De uttalade doktrinerna i 

manifestet hävdar dock något annat, även om de våldsamma strategier som 

beskrivs är av sådan magnitud att det ibland är svårt att betrakta dem som 

enbart kyliga metoder. 

6.2 Islamofobin i 2083 

En av motiveringarna till genomförandet av denna studie är att islamofobi 

tidigare inte varit en förekommande komponent i den etablerade fascismen. 

Flertalet historiska fascistiska rörelser har istället haft klara drag av 

antisemitism, och därmed pekat ut judar och judendom som huvudfiender 

till den västerländska civilisationen. Islamofobi i en fascistisk kontext är alltså 

något nytt. Men vilken roll har då islamofobin i 2083s ideologiska vision? 

Breivik påstod via ett öppet brev, publicerat i media i september 2014, att 

han i sitt manifest och i sitt försvarstal under rättegången använde sig av en 

islamofobisk retorik som en slags ideologisk täckmantel för att dölja eller tona 

ned en etnonationalistisk världsåskådning. 597  I samma uttalande uttrycks 

också en önskan att bilda ett fascistiskt parti. Han tar i denna text dessutom 

avstånd från sin tidigare positiva inställning till kristendomen som religion 

för att istället omfamna asatron och dess mer extremnationalistiskt präglade 

undergren odinism.598  

Att individer, grupper och rörelser inom den extremnationalistiska miljön 

skiftar åsikter är dock inget ovanligt. Att Breivik, tre år efter att ha lanserat 

2083, i viss mån distanserat sig från delar av dess innehåll är i linje med 

fascismens föränderlighet. Den italienska fascismen under Mussolini var 

under sin initiala fas avståndstagande från såväl antisemitism som biologisk 

rasism. Detta ändrades allteftersom Italien kom att falla under den tyska 

nazistregimens inflytande under 1930-talet. Texter och ställningstaganden 

som producerades under fascistiska rörelsers tidiga stadium kom ofta att 

revideras, men det innebär inte att tidigare ställningstaganden bör ses som 

mer "sanna" än senare – snarare att de visar på fascismens inneboende 

dynamik.599 

Få texter som i efterhand klassificerats som fascistiska har av sina författare 

definierats som sådana. Varken Adolf Hitler eller Corneliu Codreanu kallade 

 
597 Vergara, Daniel (2014) ”Breivik vill deportera illojala judar”, Expo, 2014-01-10. 

[https://expo.se/2014/01/breivik-vill-deportera-illojala-judar]. 
598 Rognsvåg, Silje (2015) "Breivik mener 'Jesus er patetisk'", Dagen, 2015-11-19. 
599 Vissa forskare har till och med hävdat att fascistiska partiers partiprogram varit menlösa att studera 

då deras betydelse var nästintill obefintliga jämfört med utövarnas praktik. Se Iordachi, Constantin 

(red.) (2010). 

https://expo.se/2014/01/breivik-vill-deportera-illojala-judar
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sina ideologier för just fascism, utan använde sig av egna beteckningar i form 

av nationalsocialism och legionarism. Ett än vanligare alternativ har varit att 

använda epitetet nationalism.  

Att läsa 2083 utan att ha detta i åtanke blir förledande, inte minst då Breivik 

i texten anklagar muslimer och antifascister för att vara just fascister i nutida 

form. Då Breivik enbart tre år efter sina dåd i ett öppet brev till allmänheten 

deklarerar att han numera titulerar sig själv fascist och önskar grunda ett 

fascistiskt parti med sig själv som ledare, förefaller det hela än mer absurt. Det 

hela blir dock mer förståeligt om man tar Breiviks uttalade strategier i 

beaktning, i vilka han uttrycker att nationella aktivister i största utsträckning 

bör hålla sig från att använda vad han anser vara stigmatiserade ord. 

Nationalister bör snarare kalla sig invandringskritiker, och då kultur är 

mindre laddat att tala om än ras är det förstnämnda ett bättre alternativ för 

att påverka den allmänna opinionen under debatter och anföranden. I Breviks 

föreställningsvärld är det dessutom fullt godtagbart att använda sig av deceit 

för att uppnå sina syften. 

6.2.1 Islamofobin i 2083 är allt, men ändå inget 

Finns det någon sanning i Breiviks påstående att islamofobin i 2083 är en 

täckmantel för något annat? 

Vid första anblick och genomläsning av 2083 framstår manifestets första 

halva som en lång, demagogisk tirad av islamofobisk propaganda. Europa är 

på väg att gå under på grund av att muslimer infiltrerat den politiska 

infrastrukturen, nästlat sig in i kontinenten likt en trojansk häst av 

femtekolonnare, och därtill står de beredda att med våld lägga den under sig 

och inkorporera den i den globala islamska umma-gemenskapen. Och så 

vidare. 

En stor del av manifestet går åt till att förklara islams inneboende ondska 

och destruktivitet, dess historiska härjningar och dess förslavande av andra 

kulturer, religioner och folk. 2083, och "marknadsföringen" av det – det vill 

säga terrordåden i Oslo och på Utøya – var enligt Breivik ett desperat och 

brutalt, men nödvändigt, försök att väcka den europeiska befolkningen för att 

få den att inse vad som är på väg att hända. Sett ur detta perspektiv är 

muslimer och islam huvudfienderna. Allt som framförs i 2083, inklusive dess 

krigsmanual, görs så i syfte att motarbeta den muslimska massinvasionen. 

Samtidigt blir det tydligt, ju mer ingående man läser 2083, att islam inte är 

grundorsaken till den nuvarande problematiken. Den muslimska 

massinvasionen är ett resultat av den politiska dekadens som härjat i 

Västvärlden sedan det andra världskrigets slut. Den politiska korrektheten 
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eller kulturmarxismen är vad som försvagat nationen och gjort den 

försvarslös inför potentiella angripare. I 2083 är kulturmarxismen en farsot 

som infekterat Europa, och islam är den potentiellt dödliga följdsjukdomen 

som hotar att ta omintetgöra kontinenten. Nationens immunförsvar är såpass 

försvagat att det inte förmår slå tillbaka mot dödliga angripare. 

Från detta perspektiv är muslimers närvaro i Europa ett symptom på en 

sjuklig politik som tillåtits dominera den kulturella agendan. En slutsats är 

således att det förvisso nu är muslimerna som är det mest påfallande hotet 

gentemot Europa; men det hade sannolikt lika gärna kunnat vara någon 

annan grupp vars kulturella, religiösa, eller etniska konstitution är 

främmande för de europeiska motsvarigheterna.  

Därför förefaller det också tämligen logiskt att de delar av manifestet som 

främst berör islam är de som ligger först i dokumentet: de är menade att 

påpeka det mest påtagliga och akuta hotet, men det huvudsakliga problemet 

är ett annat. Om inte det löses, kommer problematiken enbart att 

återupprepas.  

Detta konstaterande talar för att 2083 i grunden snarare kan ses som ett 

utslag av fascistisk antimarxism, eller möjligen antifeminism, än som renodlat 

islamofobiskt idégods.  

Den antifeministiska aspekten av 2083 kan tolkas som ett utslag av 

antimarxism, då feminismen beskrivs som kulturmarxismens mest 

demoniska skepnad. Samtidigt får man som läsare av manifestet intrycket att 

hatet gentemot feminismen ibland överskuggar den uttalade marxismens 

betydelse för den nuvarande samhälleliga dekadensen. I och med detta kan 

Passmores fokus på fascismens antifeministiska drag vinna mark: Om 2083 är 

en uppdaterad eller vidareutvecklad form av fascism, finns det anledning att 

understryka denna aspekt tydligare. Både Griffin och Payne påtalar 

fascismens manlighetskult och dess skräck för androgyni, men om man utgår 

från 2083 är antifeminismen såpass påtaglig att den rättmätigt kan sägas vara 

ett eget kriterium på det sätt som Passmore inkluderat den i sin definition, om 

den inte skall ses som ett uttryck för antimarxism.  

6.3 Ny eller gammal ideologi? 
Indelningen av nya och gamla ideologier är ytterligare en pusselbit för 

förståelsen om 2083 kan ses som ett uttryck för fascism eller inte. 

Där ”gammal” ideologi främst berör ekonomiska frågor, är ”ny” ideologi mer 

inriktad på socialpolitiska motsvarigheter. Enligt Heywood kan fascism vara 

ett möjligt exempel på den förstnämnda kategorin. 
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Vid första anblick förefaller också 2083 kunna placeras just i 

kategorin ”gammal” ideologi, då Breivik har kallats nationalist, fascist och 

kulturkonservativ. Han påstår sig själv vara en motståndare till såväl 

feminism som multikulturalism, och hävdar att västvärlden befinner sig i krig 

med muslimer. 

Samtidigt finns det aspekter av 2083 som visar släktskap med ”ny” 

ideologi i form av religiös fundamentalism. Breivik påstår i texten att han är 

en kristen korsriddare och att Europa skall samlas under det kristna korset. 

Han använder sig av kristen symbolik och för ett nästintill fanatiskt 

resonemang om hur kampen mellan de religiösa civilisationerna förr eller 

senare kommer att leda till ett inbördeskrig. Det finns också fler 

överensstämmande punkter mellan Heywoods kategori ”ny” ideologi och 

2083. Nya ideologier riktar sig främst till specifika geografiska kontexter, kön, 

kulturer och etniciteter. Samtliga punkter stämmer väl överens på 2083. 

Manifestet riktar sig främst till män i en antifeministisk kontext. Det utopiska 

monokulturella Europa skall bebos av utvalda, inhemska etniska folk. Vidare 

anger manifestet att kampen mellan marxism och konservatism är en fråga 

om kultur, snarare än ekonomi. Slutligen finns det i manifestet element av vad 

Heywood kallar för självständiga val och preferenser, vid utformandet av ny 

ideologi. 2083 bär element från ett flertal olika idétraditioner, vilka 

sammanfogats till en helhet. 

Både Freeden och Heywood påpekar hur nyare ideologier har en tendens 

att korsbefrukta varandra, och ge upphov till hybrider. Breiviks ideologi bär 

vissa tecken på att vara en hybrid mellan olika traditioner.600 Jag återkommer 

till och utvecklar denna diskussion i kapitel 6.4.  

6.4 Fascistiska strömningar och inramning av 2083 

Manifestet 2083 har klara fascistiska drag, även om inte samtliga 

komponenter och kriterier uppfylls. Innebär då likheterna och skillnaderna 

mellan 2083 och de fascismdefinitioner som används i studien att det är 

adekvat att definiera manifestets innehåll som en slags uppdaterad fascism – 

det vill säga nyfascism eller neofascism, alternativt som en slags distinkt form 

av nutida fascism? Jag kommer nedan att diskutera olika empiriska fascistiska 

strömningar och underkategorier som uppvisar likheter med ideologin i 2083, 

för att på så vis rama in studiens resultat.  

Inledningsvis kan det noteras att den eventuella förtjänsten med att lägga 

till prefix för att specificera ideologier är ifrågasatt. Statsvetaren Manfred B. 

 
600 Gardell, Mattias (2012).  
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Steger menar att den alltmer accelererade globaliseringen gjort försök att 

uppdatera ideologier, genom att addera prefix, meningslösa. Prefix som 

"post" och "neo" hjälper oss inte att förstå ideologier bättre än vad deras 

ursprungliga etiketter gör. Världen omkring oss har förändrats i såpass stor 

utsträckning att ideologisk etikettering redan till viss del är obsolet.601  

Likväl används prefix framför ideologier i ett försök att specificera dem 

närmare. Uppdelningen mellan liberalism och nyliberalism är ett exempel på 

detta. För att modernisera den klassiska liberalismen och anpassa den efter 

1930-talets ekonomiska och politiska krav, myntade ekonomen Alexander 

Rüstow uttrycket neoliberalism eller nyliberalism.602  

6.4.1 Neo- och postfascism 

Neo- eller postfascism är begrepp som hittills förblivit relativt odefinierade 

eller använts för att beskriva fascism i efterkrigstid. Det har än så länge inte 

fastställts någon substantiell skillnad mellan fascism och nyfascism på samma 

sätt som mellan liberalism och nyliberalism. Däremot har begreppen 

neofascism och postfascism använts för att beskriva olika fenomen.  

Sørensen menar till exempel att Breiviks idéer till viss del påminner om 

vad han kallar för den europeiska neofascismens önskan om en väpnad, 

våldsam revolt gentemot det liberaldemokratiska samhället. Sørensen 

utvecklar dock inte begreppet närmare.603  

6.4.1.1 Vad är neo- och postfascism? 

Historikern Enzo Traverso menar att postfascism är ett koncept som 

fortfarande håller på att utvecklas. Enligt Traverso kännetecknas postfascism 

av något som härstammar från en fascistisk bakgrund, men som nu ändrat 

karaktär. Högerextremism och främlingsfientligheten kvarstår, men en 

brytpunkt mellan gammal och ny fascism är att antisemitismen minskat för 

att ge plats åt en tilltagande islamofobi. Som främsta exempel på denna 

transformation nämns det franska partiet Front National. En annan brytpunkt 

 
601 Steger, Manfred B. (2009) The Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution 

to the Global War on Terror, Oxford University Press. 
602 Turner, Rachel S. (2011) Neo-Liberal Ideology: history, concepts, and policies, Edinburgh University 

Press. Sid. 4. Aningens förvirrande i sammanhanget är att det så kallade nyliberala projektet i 

praktiken innefattade en återgång till "traditionella" liberala värden, för att ta avstånd från den mer 

dominerande vänsterpolitiskt inriktade socialliberalismen. 
603 Indregard, Sigve (red.) (2012). Sid. 42–56. 
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består av att den klassiska fascismens fundament bestod av antikommunism, 

vilket enligt Traverso inte återfinns i dagens postfascism.604 

Postfascism skall enligt Traverso inte förväxlas med så kallad neofascism. 

Det senare syftar till politiska försök att regenerera eller återuppliva historisk 

fascism, som exempelvis det ungerska partiet Jobbik.605 Traverso motsätter sig 

också etiketten populism för att beskriva liknande partier, då han menar att 

populism är en sorts politisk demagogi, snarare än en ideologi.606  

Griffin gör ingen direkt åtskillnad mellan historisk och nutida fascistisk 

ideologi. Griffin använder ordet neofascism som ett sätt att markera 

tidsaspekten, det vill säga fascism i efterkrigstid. Till skillnad från vissa 

forskare som Renzo de Felice, som enligt Griffin ser fascism i efterkrigstid som 

en slags epilog till den "äkta" fascismen, menar Griffin att fascismen inte 

upphörde existera i och med andra världskrigets slut.607 Dess uttryck kom 

dock till viss del att förändras på grund av stigmatiseringen och det kalla 

krigets politiska ideologiska kamp mellan liberalism och kommunism.608  

Nutida högerpopulistiska partiers retorik bär vissa fascistiska drag, men 

dessa två fenomen bör enligt Griffin inte förväxlas med varandra. Den klara 

distinktionen dem emellan är fascismens revolutionära och antidemokratiska 

natur, vilken inte återfinns i populismen även om den må vara illiberal och 

etnocentrisk. Griffin menar därtill att nutida fascism inte skall förväxlas med 

islamistisk terrorism. Detta gäller även för antimuslimska rörelser som Pegida, 

Stop the Islamization of Nations (SION), eller English Defence League 

(EDL).609 

Griffin menar att nutida fascism rönt sina främsta politiska framgångar i 

Ungern, Grekland, och Slovakien med de respektive partierna Jobbik, Gyllene 

Gryning, och Folkets Parti Vårt Slovakien (LSNS). Samtliga av dessa bär spår 

av kvarvarande fascistisk ideologi, attribut, och strategier för att uppnå sina 

mål. Utanför den parlamentariska arenan har fascismen fortsatt existera i en 

miljö bestående av ett flertal mer eller mindre långlivade småpartier, nätverk, 

organisationer, grupper, aktörer, och individer. Uttalad nationalsocialism har 

ofta varit mer framstående än den generella fascismen.610  

 
604 Traverso, Enzo (2019) The New Faces of Fascism – Populism and the Far Right, Verso Books. Sid. 3–40. 
605 Lite förvånande, och förvirrande, hävdar dock Traverso samtidigt i en intervju från 2017 att Jobbik 

är att betrakta som ett postfascistiskt parti. Se Martin, Gregory (2017) Enzo Traverso "L'extreme droite 

reprend les codes de l'antisémitisme des années 1930", l'Humanite, 20170217. 
606 Traverso, Enzo (2019). 
607 Griffin, Roger (2018) Fascism, Polity Books. Sid. 91–125, 131–132. 
608 Ibid.  
609 Ibid. 
610 Ibid. 
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Delar av denna miljö har varit notoriskt våldsamma. Under 1960- och 70-

talet skakades delar av Italien av nyfascistisk terror, utförd av ett flertal 

grupper. Under 1980-talet och framåt uppstod ett flertal omtalade militanta 

rörelser vars dåd uppmärksammats, som brittiska Combat 18, amerikanska 

White Aryan Resistance (WAR), tyska Nationalsozialistischer Untergrund 

(NSU), och ryska Format 18. Rörelser och grupper aktiva i miljön strävar inte 

nödvändigtvis efter stöd hos massorna, eller odlar någon form av 

karismatiskt ledarskap i sina led. Istället verkar de utefter det "ledarlösa 

motståndets" princip, och agerar som så kallade ensamvargar. Griffin nämner 

som exempel på dessa David Copeland, Thomas Mair, Timothy McVeigh, och 

Anders Behring Breivik.611 Konceptet ledarlöst motstånd kom att få ett stort 

genomslag i framförallt amerikansk nynazism och högerextremism under 

1980-talet. En huvudsaklig litterär inspirationskälla i dessa miljöer är den vita 

separatisten William Luther Pierces fiktiva roman The Turner Diaries från 1978, 

vilken beskriver hur en hemlig, militant och beväpnad rasradikal grupp 

bedriver omfattande attacker mot systemet, för att orsaka dess sönderfall och 

undergång – vilket sedan följs av ett omfattande inbördeskrig och ett 

maktövertagande.612 Det finns slående likheter i The Turner Diaries med vad 

som beskrivs i delar av 2083, inte minst då dess tredje del, Book Three – A 

Declaration of Pre-emptive War, vilken huvudsakligen beskriver Breiviks vision 

av den framtida apokalyptiska utvecklingen och vilka strategier som bör 

användas för att nå det uttalade politiska målet, inleds med en 

friskrivningsklausul som påstår att innehållet bör ses som fiktivt och därmed 

inte utgör föremål för rättsliga ingripanden angående dess spridning.613 

6.4.1.2 Är 2083 ett uttryck för neo- eller postfascism? 

Om man med prefixet "neo" antyder, av samma anledning som termen 

nyliberalism myntades på 1930-talet, att ideologin uppdaterats för att bemöta 

nutida samhälleliga förändringar är det till viss del adekvat att omtala det 

ideologiska innehållet i 2083 som just neofascistiskt. 614  Manifestet ger ett 

flertal strategiska exempel på hur man som revolutionär nationalistisk 

aktivist bör anpassa sitt språkbruk och kontakter med omvärlden utefter den 

tid och det samhälle man befinner sig i. Stigmatiserade ord bör undvikas. Att 

titulera sig som nationalsocialist gynnar inte saken. Det är bättre att prata om 

 
611 Ibid. 
612 Gardell, Mattias (1998) Rasrisk, Natur och Kultur Förlag. Sid. 245-251. 
613 Behring Breivik, Anders (2011). Sid. 776. 
614 Detta förutsätter att man accepterar klassificeringen av 2083 som ett i grunden fascistiskt 

dokument. 
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kulturer istället för raser. För att kunna operera ostört med 

samhällsomstörtande verksamhet via internet bör man utnyttja sig av 

anonymiseringstjänster. 

Prefixet "neo" betyder i detta sammanhang inte mer än att de externa 

förhållandena ändrats, men att substantiella interna förändringar i ideologin 

inte ägt rum. Prefixet "post" är i sammanhanget mer diskutabelt.  

Den ideologi Breivik ger uttryck för i 2083 stämmer dock inte helt överens 

med endera av Traversos kategorier postfascism eller neofascism. Traverso 

fokuserar främst på politiska partier, och utelämnar individuella aktivister. 

När Breivik sammanställde sitt manifest och utförde sina terrordåd, 

representerade han inte något politiskt parti. Manifestet är också tvetydigt 

gällande demokratiska institutioner. I de flesta passager fördöms 

demokratiska metoder för samhällsförändring fullständigt, medan andra 

delar av texten ger visst utrymme för att upprätta demokratiska partier eller 

rörelser. Traverso menar därtill att postfascismen inte erkänner 

kommunismen som sin främsta fiende. Breivik kallade sig själv, vid 

överlämnandet till polisen, för "kommendör i den norska antikommunistiska 

motståndsrörelsen". Attacken på AUF var, enligt Breivik, en attack på 

kommunismen som enligt honom är den huvudsakliga fienden som är 

ansvarig för Norges förfallna tillstånd.  

Samtidigt finns det likheter. Traverso pekar på hur dagens postfascister 

fokuserat på att förkasta den Europeiska unionen, och pekat ut den som en 

huvudsaklig fiende till nationell integritet. Detta, liksom den tilltagande 

demoniseringen av islam och muslimer, är något som återfinns i 2083. Då 

kvarstår frågan om manifestet representerar det som Traverso kallar för 

neofascism; försöket att återskapa historisk fascism. Problemet är att 2083 

skiljer sig även från detta i fråga om handlingssätt, estetik och dess positiva 

syn på Israel och den judiska saken.  

Griffin har, som tidigare påpekats, varit ambivalent i sin kategorisering av 

Breivik. Att Griffin nu titulerar Breivik som neofascist är dock tämligen 

logiskt. Breivik klassificerar sig som just fascist, och har uttryckt önskan om 

en europeisk återfödelse. Således uppfyller Breivik, och 2083, det centrala 

temat i Griffins fascismdefinition. Därtill använder Breivik sig av metoder och 

strategier som varit otänkbara under en tidigare historisk period. Personen 

Anders Behring Breivik (eller kanske snarare Fjotolf Hansen 615 ) stämmer 

överens med Griffins beskrivningar av neofascismen, men det är oklart om 

manifestet 2083 till fullo gör det. 

 
615 Breivik ändrade 2014 sitt legala namn till Fjotolf Hansen. 
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6.4.2 Fascism och protofascism 

Efter att ha analyserat 2083 kan jag konstatera att dokumentet har klara inslag 

av fascism, på det vis som ideologin definierats av de teoretiker som använts 

i studien. Samtidigt kvarstår viss tvekan över några av manifestets centrala 

teman. Särskilt gäller detta frågor om den önskade ”nya ordningen”, och 

skillnader i framtidssyner. Fascismens optimism kontrasterar med manifestets 

mer pessimistiska framtoning. 

Idén om den nya ordningen är central i de sammantagna 

fascismdefinitionerna, men beskrivs olika. Griffin menar att den nya 

ordningen kan hämta inspiration från det förflutna, för att skapa något nytt. 

Payne menar att den fascistiska ordningen är byggd enligt helt nya principer, 

på en radikalt annorlunda grund, och inte har något gemensamt med tidigare 

existerande förlagor. Gentile hävdar att målet med den nya ordningen är att 

ersätta den parlamentariska demokratin, för att i sin slutliga form integrera 

massorna i kultur och tro, för att till sist skapa en ny människa.  

I den mån detta går igen i 2083, kan man konstatera att visionen ligger 

närmare Griffins och Gentiles beskrivningar, snarare än Paynes. I manifestet 

talas om en ny ordning som ersätter den nuvarande demokratin, men som 

samtidigt behåller vissa element av den parlamentariska demokratins 

ordning i fråga om val, ministerposter, och liknande. Samtidigt är det tydligt 

att den nya samhällsandan skall vara radikalt annorlunda än dagens 

motsvarighet, och att medborgarna i samhället integreras både i nationellt 

sinnad kultur och i religiös kristen tro. Ett genomgående tema i 2083 är att den 

europeiska civilisationen och nationen måste vända tillbaka till tiden innan 

dekadensen fick fotfäste. Men det är ingen optimistisk framtidstro som 

genomsyrar manifestet, utan snarare en pessimistisk insikt som talar om att 

det mesta sannolikt redan är förlorat, och om Europa kan återfå sin forna 

prakt är det i det närmaste ett mirakel. Manifestet saknar alltså den historiska 

fascismens vitalitet och hoppfyllda framtidstro, vilken manifesteras i Paynes 

definition och beskrivning av den nya ordningen och andan. 

Fascismen har kallats för nihilistisk, 616  men jag menar att detta är en 

felaktig benämning. Tvärtom är fascismen snarare vad Payne och Gentile 

poängterar: vitalistisk. Att bejaka våld är också att bejaka livet självt. En fascist 

är aktivistisk, målmedveten och övertygad om att även om samhället 

angripits av dekadens så går nationen en gyllene framtid till mötes: 

Återfödelsen i form av en ny och gyllene era kommer snart att infinna sig.  

 
616 Se t ex. Protevi J. (2000) “A Problem of Pure Matter: Fascist Nihilism i A Thousand Plateaus.” i 

Pearson K.A., Morgan D. (red.) Nihilism Now!, Palgrave Macmillan. Sid. 167-188. 
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Detta fick mig att titta efter historiska exempel på tidigare existerande 

fascism, för att undersöka om en sådan kombination av fascistiska ideal och 

pessimism existerat i tidigare skepnader. Jag anser att jag hittat några sådana 

exempel, och gemensamt för dem är att de tillhör den idéströmning som fått 

benämningar som "radikalkonservatism" och "revolutionär konservatism". 

Särskilt framträdande var denna strömning i Tyskland, såväl före som efter 

det första världskriget. I vissa fall kom idéerna att i såpass stor utsträckning 

likna senare fascism och nationalsocialism, att de av Griffin klassificerats som 

exempel på protofascism.617618  

 

Är det därför korrekt att kategorisera 2083 som ett uttryck för en slags 

"neoprotofascism"? 

Breivik valde att efter sin rättegång officiellt kategorisera sig som fascist, 

och senare även som nationalsocialist. Att innehållet i 2083 därför till stor del 

påminner om den historiska protofascismen kan ses som logiskt i 

sammanhanget, om man väljer att se texten som ett exempel på en ”nutida 

protofascism” – en ideologi med klara likheter med den mer renodlade 

fascismen, men som samtidigt innehåller avvikande, icke färdigställda och 

vagt formulerade åsikter och idéer. Ett individuellt exempel på ”fascism in 

the making”. 

En närmare titt på den protofascistiska radikalkonservatismen visar dock 

att en sådan klassificering av 2083 är problematisk, av samma anledning som 

det inte är utan vissa reservationer som 2083 kan kallas för fascistiskt.  

Protofascismen är, precis som fascismen och neofascismen (i den mån 

dessa nu verkligen kan skiljas åt som olika fenomen), heterogen. Den består 

av ett flertal ibland motsägelsefulla och kontrasterande idéströmningar. 

Strömningarnas gemensamma nämnare är antipati emot modernism, 

liberalism, kommunism, och egalitarism, vilket ofta kombineras med rasism, 

antisemitism, och extremnationalism. Idéerna formulerades oftast innan 

fascismen hade etablerat sig som en politisk kraft, och deras inflytande över 

den senare fascismen kom att minska allt eftersom. Vid ett flertal tillfällen 

kom den revolutionära konservatismen dessutom att konkurrera med den 

mer etablerade fascismen. 

2083 har klara likheter med vissa delar av den historiska protofascismen 

eller radikalkonservatismen, men långt ifrån med alla. Att kategorisera 2083 

som ”neoprotofascistiskt” är därför enbart delvis adekvat. 

 
617 Griffin, Roger (1995). 
618 Woods, Roger (1996) The Conservative Revolution in the Weimar Republic, Palgrave Macmillan. 
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6.4.3 Hybridfascism 

Manifestet 2083 uppbringar likheter med empiriska och teoretiska exempel 

på viss historisk fascism och protofascism, men också med nutida vit makt-

ideologi och uttalad islamofobi. 2083 utgör alltså en empirisk hybrid av olika 

former av protofascism, fascism och extremnationalism. 

Det ”nya” element av fascism som framkommer i 2083 förefaller snarast 

bestå av att dokumentet framstår som en tallrik med plockmat hämtad från 

ett smörgåsbord av tidigare strömningar inom den samlade fascismen, där 

vissa element eller smårätter utelämnats. Genuint originella inslag i 2083s 

fascistiska syntes är få. Enligt Griffin är dock denna blandning inom fascismen 

heller inte direkt något nytt. Historiska fascister trodde sig ofta vara originella 

genom att blanda tidigare existerande idéer, och på så vis skapa en 

revolutionerade syntes som ställde sig bortom traditionella positioner på den 

politiska höger-vänsterskalan.619 

2083 uppfyller kriterier från samtliga tre fascismdefinitioner, men inte alla. 

Där finns verklighetsbilder som matchar såväl fascistiska som protofascistiska 

motsvarigheter. Strategier är hämtade från Nouvelle Droites metapolitik620 

och från nynazismens princip om ledarlöst motstånd. Dess utopiska mål har 

likheter med såväl etablerad historisk som nutida fascism, med den 

radikalkonservativa eller revolutionära konservatismen, och även med den 

paleokonservativa rörelsen621. Sammantaget passar inte 2083 in helhjärtat i 

någon av dessa kategorier, utan snarare representerar 2083 en slags 

hybridfascism, vilket också stämmer överens med Breiviks senare 

självetikettering som fascist. Begreppet är inte hämtat från tidigare litteratur, 

utan är min egen etikettering och mitt bidrag till teoriutvecklingen av 

fascistiska idealtyper. Det bygger dock på den diskussion som Freeden och 

Heywood ger uttryck för och som presenterades i kapitel 6.3. Med begreppet 

hybridfascism menar jag att 2083 ger uttryck för verklighetsbilder, utopier och 

strategier som existerar i olika former av fascism, men att dessa blandats ihop 

till en slags fascistisk mosaik. Därtill har manifestet klara inspirationskällor 

även från andra håll som i sig inte nödvändigtvis kan eller bör klassificeras 

som fascistiska, även om de i manifestet ramas in i en sådan kontext och 

används för att legitimera fascistiska åsikter. 

 
619 Griffin, Roger (1995). Sid. 188-90.  
620 Dahl, Göran (2006) Radikalare än Hitler? De esoteriska och gröna nazisterna. Inspirationskällor, pionjärer, 

förvaltare, ättlingar, Atlantis förlag. Sid. 177-182. 
621 Foley, Michael (2007). American Credo: The Place of Ideas in US Politics, Oxford University Press. 
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6.5 Slutkommentarer 

Fascism existerar fortfarande och fascism är fortfarande en adekvat 

benämning på viss nutida extremnationalism. Dess uttryckssätt, organisering 

och strategier skiljer sig dock i varierande utsträckning från tidigare 

existerande förlagor. 

Idealtyper av fascism är problematiska att använda till kategorisering av 

specifika eventuella uttryck för fascism. Fascismens inneboende heterogenitet 

gör det svårt att avgöra om avvikande eller kritiska fall bör omfattas av 

idealtypen.  

Det finns argument för att kategorisera 2083 som ett fascistiskt dokument, 

även om det inte uppfyller ideologins samtliga kriterium sett till de 

fascismdefinitioner som används i studien. 2083 uppvisar i vissa hänseenden 

fler likheter med den av Griffin så kallade historiska protofascismen, främst i 

dess revolutionärkonservativa skepnad, än med den historiska fascismen. 

Revolutionärkonservatismen i 2083 kan betecknas som en fascistisk 

underkategori. Denna kan eventuellt kallas för "neoprotofascism", eller 

"nutida revolutionär konservatism". Det är möjligt att Breivik inte hade 

färdigutvecklat sina idéer när han skickade ut manifestet. Vid tiden för 

sammanställandet av manifestet kallade sig Breivik inte för fascist, vilket han 

skulle komma att göra några år efter att domen mot honom avkunnats. Att 

beteckna 2083 som ett uttryck för nutida protofascism är i så fall adekvat. 

Den rimligaste beskrivningen av ideologin i 2083 är, i min uppfattning, 

hybridfascism då den inkorporerat verklighetsbilder, utopier och strategier 

från flera olika historiska och nutida fascistiska strömningar, vilket också 

inkluderar vissa av dess underkategorier. 2083 visar på en viss utveckling av 

fascismen, men inte tillräcklig för att direkt underkänna de idealtyper som 

använts i studien, snarare kvarstår bedömningen att 2083 rör sig om ett 

avvikande eller extremt fall men som ändå rör sig inom den heterogena 

fascismen. 

6.6 Vidare forskning 

Det existerar ett antal olika ideologiska inriktningar som i varierande 

utsträckning har likheter med världsåskådningen i Breiviks manifest 2083.  

Som förslag till vidare forskning kan 2083 prövas gentemot även dessa 

ideologier, på samma sätt som manifestet i denna studie prövats gentemot 

fascismen. Jag ger nedan exempel på några av dessa ideologier och dess 

underkategorier, vilka uppvisar släktskap med innehållet i 2083. 
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6.6.1 Den revolutionära konservatismen 

Ideologin i 2083 skiljer sig från den ursprungliga italienska fascismen, då 

denna till skillnad från visionen i 2083 lade starkt fokus på statens avgörande 

och ledande roll i den tänkta korporativistiska samhällsstrukturen.  2083 

präglas mer av ”bevarandet av den europeiska kulturen”, än önskan att skapa 

en ny civilisation som inte bär spår av tidigare existerande förlagor. Likt den 

tidiga italienska fascismen är Breivik, åtminstone i manifestet, mindre 

intresserad av biologiskt baserade rasläror än av kulturella särdrag och 

mentalitet. Men likt Mussolini utesluter han inte att rasmässiga och genetiska 

skillnader existerar mellan människogrupper, och att dessa är av viss 

betydelse. Enligt 2083 är framförallt muslimsk religion och kultur svåra att 

skilja från de människor eller kroppar som anses inneha dem. Muslimer anses 

därtill hota den nationella enhetligheten genom att medverka till ett 

europeiskt ”folkmord” via så kallad demografisk krigsföring. Sammantaget 

har detta klara paralleller med antisemitiska utsagor av liknande karaktär.  

Det likväl uttalade svala intresset för rasbiologi gör att 2083 faller utanför 

ramen för den historiska tyska nationalsocialismen, vars ideologi i högsta 

grad baserades på socialdarwinistiska rasistiska myter. Att manifestet 

dessutom intar en tydlig proisraelisk, sionistisk hållning gör också manifestet 

tämligen inkompatibelt med nazismens extrema antisemitism. 

2083 uppvisar dock likheter med ett flertal fascistiska uttryck från 

mellankrigstiden. Engelska, irländska och spanska fascister porträtterade sig 

själva som kristendomens försvarare och bevarare, och därmed 

upprätthållare av den västliga civilisationen. Den portugisiska fascismen 

vurmade för familjen som samhällsfundament och stabil grund. Den 

rumänska fascismens satte fokus på blodsoffer, dödskult och länken mellan 

döda förfäder och levande krigare. Den chilenska fascismen glorifierade 

antika traditioner som genomsyrat samhället, innan det angreps av 

demokratisk och liberal dekadens.622  

6.6.1.1 Neokonservatism och paleokonservatism 

Vid ett flertal tillfällen manar 2083 till ett förenande av "nationalistiska" och 

"konservativa" krafter, i kampen mot kulturmarxismen och 

mångkulturalismen. Mig veterligen har inga analytiker, expertvittnen eller 

forskare betraktat vare sig 2083 eller Breivik som konservativa. Som påpekats 

förefaller det märkligt att en person som kallar sig konservativ samtidigt 

 
622 Griffin, Roger (1995).  
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manar till väpnad revolution och en radikal förändring av samhället – en slags 

militant reaktionär. "Revolutionär konservatism" framstår som en oxymoron. 

Likväl existerar det i 2083 idéer som delvis påminner om olika former av 

den mer etablerade konservatismen, om än i extrem form. Konservatism och 

radikalism borde förhålla sig till varandra som olja och vatten, och till viss del 

samexisterar dessa ideologiska riktningar på ett liknande vis i 2083. Utan att 

gå närmare in på den historiska konservatismen som ideologi väljer jag här 

att visa på några av de idémässiga likheter jag hittar mellan nutida 

konservatism och ståndpunkter i 2083.  

I den nutida konservatismen hittar man två underkategorier i form av 

neokonservatism och paleokonservatism: två inriktningar vars företrädare 

tenderar att tycka tämligen illa om varandra, trots att man delar vissa 

gemensamma ståndpunkter.  

Neokonservatismen har, kanske något grovt, beskrivits ha följande 

kännetecken: en tämligen svartvit uppdelning av världen i termer av gott och 

ont; ett ogillande av överstatliga organisationer; att USA bör vara världens 

ledande makt; ett säkerställande av fred genom överlägsen militärmakt; 

skepsis gentemot nationalism och regionalism; och en pro-Israelisk hållning 

som medför en amerikansk militär närvaro i Mellanöstern.623  

Paleokonservatism kan ses som en slags motreaktion på 

neokonservatismen. Prefixet ”paleo” antyder en återgång till en 

uppfattad ”urkonservatism”. Den stora skiljelinjen går mellan synen på 

interventionalistisk politik, migration, och tradition. Paleokonservativa 

tenderar att förespråka kristen etik och framhävandet av familjen som viktig 

social enhet; tradition framför logik; minskad (ickeeuropeisk) invandring, 

skepsis gentemot mångkultur, ekonomisk nationalism eller protektionism, 

och positiv hållning gentemot nationalistiska och regionalistiska uttryck.624 

Det finns således påfallande likheter med vissa uppfattningar i 2083, men 

ståndpunkterna är blandade från båda dessa konservativa hållningar. De 

paleokonservativa idéerna har utan tvekan mest gemensamt med de 

moralkristna, nationalistiska, och monokulturella ståndpunkterna i 2083. 

Samtidigt genljuder delar av de neokonservativa tankegodset i manifestet i 

form av synen på Israel som en allierad i Mellanöstern, och i tillspetsad form 

en viss interventionalism för att "befria" kristna områden från den manikeiskt 

uppfattade fienden islam. 

 
623 Halper, Stefan; Clarke, Jonathan (2005) America Alone: The Neo-Conservatives and The Global Order, 

Cambridge University Press. 
624 Foley, Michael (2007).  
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