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Sammendrag 

 

Denne oppgaven ser nærmere på Den Nordiske Motstandsbevegelsen sin norske nettside, 

Frihetskamp.net. For å undersøke hva slags holdninger som blir formidlet på nettstedet, har 

det blitt tatt i bruk en tematisk analyse og diskursanalyse. Ved hjelp av en kvalitativ, tematisk 

analyse har jeg identifisert ulike tema som finnes på Frihetskamp.net. Disse temaene har jeg 

lagt som grunnlag, og ved hjelp av diskursanalysen argumenteres det for at den overordnede 

diskursen som føres på Frihetskamp.net er den konspirasjonsteoretiske. Jeg argumenterer også 

for at innvandringsdiskursen for det første er en del av den konspirasjonsteoretiske diskursen, 

men også har flere lag ved seg selv. Lagene jeg har funnet i denne oppgaven, er laget om at 

innvandring skjer i stor skala, innvandring er farlig, innvandring er kostbart, innvandring er 

konsekvens av en bevisst, ondsinnet plan og innvandrere er underlegne «den ariske rase». Jeg 

diskuterer også synet DNM har på vold og voldsbruk. Jeg argumenterer for at den fremste 

karakteristikken av DNM ikke er at de fremmer voldsbruk, men at deres 

konspirasjonsteoretiske diskurs, lanserer og fremmer delegitmering av sentrale 

samfunnsinstitusjoner, som politiet, pressen og akademia. Jeg finner i denne oppgaven at den 

diskursen som DNM fører har potensiale til å ha en destabiliserende effekt mot disse sentrale 

samfunnsinstitusjonene, som en følge av dens delegitimerende egenskaper.  
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1 Innledning 
 

 

Over 70 år etter at Nazi-Tyskland ble beseiret av de allierte i den andre verdenskrigen, og 

nazismen som ideologi gikk på et alvorlig tap, marsjerer igjen høyreekstreme grupper i 

Europa, inspirert av den ideologi som nazistene i Tyskland hadde. I henholdsvis Hellas og 

Ungarn har Gylden Daggry og Jobbik, politiske grupper med ekstreme holdninger tilegnet seg 

en betydelig følgesskare (Jupskås 2012, s. 163-165). Den 22. juli 2011 utførte Anders Behring 

Breivik et terrorangrep som tok livet av 8 personer i Oslo, og 69 personer på Utøya. Dette 

angrep var inspirert av høyreekstremt tankegods. Dette angrepet manglet sidestykke i norsk 

etterkrigshistorie, og etterlot en hel nasjon i sjokk og sorg. Angrepet har i tillegg gitt 

høyreekstreme grupper og tankegods større oppmerksomhet, både i media, og blant forskere 

(Jupskås 2012, s. 13). 

Den 29. juli 2017 marsjerte medlemmer av Den Nordiske Motstandsbevegelse (heretter 

DNM) i den norske byen Kristiansand, under parolen «knus homolobbyen». Mellom 60 og 70 

personer meldes å ha gått i demonstrasjonen. Demonstrasjonen skulle egentlig blitt holdt i 

Fredrikstad, men etter at politiet avslo søknaden om å få holde demonstrasjonen der, dro 

DNM lenger inn i landet, til Kristiansand. Gruppen gikk med faner og flagg, og hadde et 

inntrykk av å være godt organisert, noe som det også virket som var meningen. Mange av de 

som deltok i organisasjonen er svenske, men DNM har også norske medlemmer. Som et svar 

på denne demonstrasjonen ble det senere holdt motdemonstrasjoner i blant annet Trondheim 

og Fredrikstad (Ullvang & Weiby 2017). DNM sin marsj ble også omtalt i andre medier, som 

Dagbladet (Malm, Lofstad & Karlsen 2017) og VG (Hattrem 2017). DNM fikk altså bred 

omtale fra norske medier. Også demonstrasjonen DNM arrangerte i Göteborg den 30. 

september 2017 fikk også omtale (Vigsnøs 2017). 

Det er altså stor omtale av denne gruppen i den norske medier, det vekker det stor oppsikt at 

grupper med lignende idétankegods som gjerningsmannen i terrorangrepet den 22. juli 2011, 

føler at de har anledning til å demonstrere i norske gater. Men hva slags verdigrunnlag er det 

denne gruppen forfekter? Hva slags tankegods er det som gjør at de føler at de kan assosiere 
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seg med såpass belastede begreper som nazisme og Hitler-Tyskland er i Norge. I denne 

oppgaven ønsker jeg å se nærmere på tankegodset og ideologien som DNM står for.  

Internett spiller en viktig rolle for DNM i den forstand at internett fungerer som en plattform 

for gruppen, og en mulig kanal å spre sitt budskap gjennom. Det å spre informasjon om sin 

egen gruppe er et av de viktigste virkemidlene for DNM (Frihetskamp.net 2016, 19.02.). Den 

Nordiske Motstandsgruppen er en nordisk bevegelse hvor hovedtyngden av organisasjonen 

befinner seg i Sverige og er svenske. Men gruppen har også avdelinger i Norge, og en egen 

norsk nettside som retter seg imot Norge og et norsk publikum. Denne nettsiden heter 

Frihetskamp.net. Det er denne siden jeg skal se nærmere på i denne oppgaven.  

Jeg ønsker ikke med denne oppgaven å gi et inntrykk av at denne gruppen er større enn den 

er, eller bidra til å gjøre denne gruppen mer betydningsfull enn den er. Likevel er det en 

gruppering som tidvis har kommet i medienes søkelys og som står for holdninger som skiller 

seg drastisk fra det man kan finne ellers i samfunnet Av denne grunn synes jeg det kan være 

interessant å se nærmere på hva slags idéer disse er. Selv om DNM er en ekstrem gruppe med 

ekstreme holdninger vil det kunne finnes grupper som er enige med deler av DNM sine 

holdninger, og på denne måten vil DNM sin innflytelse kunne nå lenger enn bare til sine egne 

medlemmer. Jeg ønsker derimot med denne oppgaven å være med å bidra til økt forståelse og 

kunnskap om en gruppe som har fått økt oppmerksomhet.  

Jeg er interessert i å finne ut hva som formidles på internett. Det vil si at jeg må forholde meg 

til det som blir uttalt og skrevet på nettsiden Frihetskamp.net i stor grad.  

I denne oppgaven ønsker jeg å se nærmere på hva slags holdninger Den Nordiske 

Motstandsbevegelsen presenterer på sin nettside Frihetskamp.net.  

Forskningsspørsmålene for denne oppgaven er som følger: 

Hvilket syn på verden presenterer DNM på sin norske nettside, Frihetskamp.net? 

Hvilken holdning har DNM til vold, og hvilken holdning har DNM til innvandring?  

Kort oppsummert er viktige funn at DNM har et konspirasjonsteoretisk syn på verden, hvor 

innvandring er et sentralt lag i dette synet på verden. Innvandringen sees på som en del av et 

komplott for å på sikt, utrydde den såkalte «ariske rase». Vold forsvares, men er kun 

akseptert, i de tekstene fra nettsiden, i nødverge ved selvforsvar. Innvandringskritikken går 

ikke direkte ut over innvandrerne, men den går ut over de norske institusjonene. Det 



3 

 

oppfordres ikke til vold mot innvandrere, men det lanseres en dyp kritikk av institusjoner som 

forsvarer innvandring, slik som politiet, pressen og akademia. Denne kritikken har potensielt 

en delegitimerende kraft.  

1.1.1 Den Nordiske Motstandsbevegelsen 

Den Nordiske Motstandsbevegelsen, er en høyreekstrem gruppe som ble stiftet i Sverige i 

1997. Gruppen er kjent under flere navn, som Nordfront og Svenska Motstandrörslen. I denne 

oppgaven vil jeg referere til denne bevegelsen som Den Nordiske Motstandsbevegelsen siden 

organisasjonen har grupper ikke bare i Sverige, men i Norge og Finland, så vel som nettsteder 

og noe aktivitet i Danmark og ifølge dem selv, på Island. (EXPO 2016) 

DNM vokste frem fra bevegelser som Vitt Ariskt Motstånd (VAM), Nationalsocialistisk Front 

og Nationell Ungdom. Organisasjonens grunnlegger og første leder var Klas Lund som var 

leder frem til 2015. Klas Lund har blitt dømt for drap i forbindelse med et slagsmål, og ran. 

Klas Lund ble etterfulgt av Simon Lindberg som er gruppens leder i dag. Lederen for den 

norske avdelingen heter Håkon Forwald (EXPO 2016)  

 

1.1.2 Kilder 

Datagrunnlaget for oppgaven min er todelt.. Datamaterialet jeg skal benytte meg av for den 

tematiske analysen, er alle artiklene som blir publisert som ‘nyheter’ på nettstedet 

Frihetskamp.net i perioden første september til trettiførste september 2017, datagruppe 1. 

Dette valget har blitt tatt for å kunne si noe om hva slags tekster og hva slags innhold en leser 

som benytter seg av dette nettstedet for å få nyheter, får lese. Dette ønsker jeg å svare på ved å 

benytte meg av en tematisk analyse, for så å gjøre en diskursiv analyse av de ulike temaene 

jeg finner. Diskursanalysen av de temaene jeg finner i dette materialet vil også benytte seg av 

andre tekster jeg finner på Frihetskamp.net. Dette vil gi meg to grupper med data. Datagruppe 

1, som jeg skal gjøre en tematisk analyse av, og datagruppe 2, som jeg vil hente fra i tillegg til 

datagruppe 1, når jeg skal gjøre den diskursanalysen.  

Tekstene jeg har gjort en tematisk analyse av, datagruppe 1, er i hovedsak korte i formen, selv 

om det også er eksempler på tekster som er lenger i formen (Frihetskamp.net 2017, 04.09). 

Disse tekstene gir inntrykk av å være nyhetsartikler. For det første er de alle sammen lastet 
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opp under en fane som har navnet ‘nyheter’. Et annet virkemiddel i disse tekstene er 

oppbyggingen av tekstene. Tekstene har en overskrift, deretter en ingress i fet skrift, før resten 

av teksten kommer løpende.  

Tekstene har et eller flere bilde(r) som skal være med å gi meningsinnhold til tekstene. Disse 

bildene er ofte illustrasjonsfoto eller foto som har blitt redigert, og ikke foto som har blitt tatt i 

sammenheng med hendelsen eller hendelsene teksten omtaler.  

I denne oppgaven ønsker jeg å finne ut av hva slags holdninger DNM kommuniserer ved 

hjelp av nettstedet Frihetskamp.net, og å gjøre en tematisk analyse av tekster lagt ut som 

nyheter på for en gitt tidsperiode på dette nettstedet, mener jeg er en rimelig og fornuftig måte 

å finne ut av hva som blir kommunisert. Jeg har valgt å se på innholdet som omhandler 

aktuelle hendelser, så vel som DNM sine egne tekster hvor de mer eksplisitt skriver om sitt 

eget verdenssyn og verdigrunnlag. En viktig grunn til å ikke utelukkende se på disse tekstene 

for å si noe om hvilke holdninger som kommer til syne, er at jeg ikke ønsker å være et talerør 

for denne organisasjonen, men gjøre en analyse av den. 

 

1.1.3 Tekstenes mottakere 

Hvem tekstene er ment for er det vanskelig å si siden jeg ikke har gjort intervju, men kun 

basert meg på tekstlig analyse. DNM skriver derimot selv i et av sine punkter at den viktigste 

strategien, for eksempel for å bekjempe den såkalte «homolobbyen», er å spre informasjon 

gjennom pamfletter og løpesedler, men viktigst gjennom deres egen nettside, Frihetskamp.net. 

Av denne grunn kan man argumentere for at tekstene er ment for et publikum som kanskje 

ikke har så stor kjennskap til organisasjonen fra før av. At Frihetskamp.net kan være en 

inngangsportal til gruppen og dens aktiviteter og tankegods.  

Frihetskamp.net har hyperlink til nettstedene facebook, twitter og youtube, helt øverst til 

høyre på nettsiden, beleilig plassert ovenfor pilen som utgjør DNM sin logo, den såkalte «tyr-

runen». Hyperlinken til facebook-siden er riktig nok ikke åpen for alle. Likevel kan 

oppmerksomheten som blir rettet mot sosiale medier tolkes som at DNM, med 

Frihetskamp.net, ikke kun forsøker å snakke til allerede «omvendte», men at det også handler 

om å nå nye mennesker med denne siden.  
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Det finnes også flere tegn som tilsier at man kan trenge kjennskap til ulike teorier for å kunne 

forstå meningsinnholdet i flere av tekstene som utgis som nyheter på siden. Det er ofte 

implisitt hva som menes. For eksempel når man har som underoverskrift «flerkultur» og i 

artikkelen skriver om et knivran, er det underforstått at dette knivranet er en konsekvens av 

den politikken som føres, hvor man vil forsøke å leve sammen med ulike kultur-

utgangspunkt, eller flerkultur som DNM har valgt å kalle det. Selv om det retoriske 

virkemiddelet er enkelt, og det ikke er noen særlig tvil om hva som er meningsinnholdet, er 

det og en viss tendens at man trenger å være på innsiden for å forstå. Dette har sammenheng 

med det konspirasjonsteoretiske synet på virkeligheten. Det meningsinnholdet som blir 

presentert på Frihetskamp.net er ikke noe som er allmenn kjent eller akseptert. Hvis man 

forstår hva som menes, og kan forstå de ulike teoriene og meningsbærende historiene, kan 

man være «innenfor»  

På grunn av at disse tekstene er implisitte, forutsetter de at man har noe kjennskap til, eller er 

enige med grunnpremisser, som at jødene styrer de vestlige nasjoner, kan man si at tekstene i 

stor grad er skrevet for et publikum som består av allerede «omvendte», eller i det minste med 

meningsfeller. Dette gjelder for tekstene som blir utgitt som nyheter. Tekstene som ligger 

under «vår politikk» og «verdensanskuelse» gjør i større grad forsøk på å forklare DNM sitt 

syn, til utenforstående.  

 

1.1.4 Frihetskamp.net 

Frihetskamp.net er nettsiden til den norske grenen av grupperingen som kaller seg den 

nordiske motstandsbevegelsen (heretter DNM). Nettsiden kan ved første øyesyn se ut til å 

være en nettavis eller en blogg. Helt øverst på siden finner vi en fanerekke. Den inneholder 

blant annet en introduksjon til siden, en artikkel merket «vår politikk», kontaktinformasjon, 

hvordan man kan bli medlem, lenke til nettbutikken og nedlastninger, i tillegg til informasjon 

på engelsk. Lengst ute til høyre kan man også finne lenker til gruppens Facebook, Twitter og 

Youtube. Disse lenkene er plassert på en slik måte at pilen som blir produsert av den såkalte 

«Tor-runen» peker mot dem.  

Under den øverste fanerekken kan man finne et banner hvor «FRIHETSKAMP» står skrevet i 

store bokstaver over en blodrød bakgrunn med bilde fra en demonstrasjon og som nevnt den 

såkalte «Tor-runen» på grønn bakgrunn. Under banneret blir de forskjellige artiklene til 
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nettsiden sortert i forskjellige grupper. Her finner vi Start, nyheter, motstandsbevegelsen, 

verdensanskuelse, historie, Frihetskamp og radio, samt et søkefelt. Under fanen 

verdensanskuelse finner vi artikler hvor gruppen forsøker å fremlegge sin verdensanskuelse. 

Her finnes fire kategorier, filosofi, jødespørsmålet, kulturmarxisme og nasjonalsosialisme.  

Frihetskamp.net er den nettsiden til den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen. 

Denne organisasjonen er selverklærte nasjonalsosialistiske, og viser flere prov på å 

rettferdiggjøre en plassering i kategorien høyreekstrem.  

Den første posten på Frihetskamp.net stammer er datert til 4. januar 2008 (Frihetskamp.net 

2008). Nettsiden postet også et innlegg en drøy uke etter terrorangrepene 22. juli 2011 hvor 

de fraskrev seg selv noe ansvar eller likhet ved terroristen (Vedjeland 2011, 30.07). Etter 

denne posten har nettsiden jevnlig postet ulike nyhetsartikler og såkalte historie-artikler eller 

kampopprop. Nettstedet sine poster har økt i frekvens, fra et par ganger i måneden til å 

begynne med, til flere om dagen når vi skriver september 2017.  

I følge DNM selv har organisasjonen ni hovedmål og visjoner. Det første, høyest prioriterte 

målet er å stoppe innvandring til Norden. Med det menes den såkalte masseinnvandringen av 

rasefremmede mennesker til Norden. Dette er, ifølge DNM, den saken som haster mest å få 

satt i gang. I tillegg til å stoppe innvandringen til Norden, ønsker gruppen også å sende alle 

som ikke er såkalt etisk nordiske ut av Norden (Frihetskamp.net 2016, 12.02).  

Innvandringen til Norden har, ifølge DNM, kommet som en følge av at det de sier er 

fiendtlige krefter innad i Norden. Det at de nordiske landene skal være flerkulturelle eller i det 

hele tatt akseptere innvandring er ifølge DNM noe som er en følge av at «….avgjørelser tatt 

fullstendig uten folkelig støtte eller forankring. Omfattende lobbyvirksomhet, ofte maskert 

som debatt i folkefiendtlig og ofte jødisk-eid presse har vært sterkt bidragsgivende til dette» 

(Frihetskamp.net 2016, 12.02).   

Disse ondsinnete kreftene får vi forklart videre i målsetning nummer to. «Med alle 

tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske 

eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden» 

(Frihetskamp.net 2016, 12.02). 

Denne konspirasjonsteorien om at det finnes en globalistisk, sionistisk elite som har verden i 

sin vold er viktig legitimering for DNM. Det brukes også som argument for å ha nettside og 

spre leaflets og klistremerke, hvor man mener et av de viktigste virkemidlene man har mot 
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denne eliten er å spre informasjon om dette til Norden, men og resten av verden på sikt 

(Frihetskamp.net 2017, 12.02). 

DNM ønsker også å få en stor stat i Norden. Denne skal være selvforsørgende, ha et felles 

forsvar og en felles valuta. Det med valuta er viktig fordi man vil at folket skal ha kontrollen 

over denne, og at den ikke skal være i hendene på utlendinger (les: jøder).  

 

For å finne ut av hva DNM skriver om og hvilket budskap de har skal jeg gjøre en tematisk 

analyse (Thematic analysis) hvor jeg analyserer innholdet i nyhetssakene som legges ut på 

nettstedet Frihetskamp.net. Hensikten er å finne innholdet i, og hvilke budskap organisasjonen 

ønsker å sende. Derfor følger det at det er hensiktsmessig å se på hva gruppen selv eksplisitt 

sier er sine mål. Tematisk analyse er en deskriptiv måte å analysere på så for å kunne si noe 

mer om meningsinnholdet og analysere dette skal jeg også benytte meg av diskursanalyse. 

(Clarke & Braun 2006) 

1.1.5 Etiske spørsmål 

Det er flere etiske problemer knyttet til å benytte seg av internett som forskningsressurs. Det 

kan være problematisk at internett er et relativt ungt konsept, fordi det kan skape en viss 

usikkerhet om hvordan forskere skal forholde seg til internettet. En oppfatning er at det som 

blir publisert på internett er offentlig og dermed kan brukes av alle. For forskere derimot er 

det strengere regler enn for andre brukere. De som publiserer noe er ikke nødvendigvis klar 

over, eller har tenkt over at det de publiserer er tilgjengelig for alle. Derfor bør man ta hensyn 

med tanke på personvern. Masteroppgaver blir i tillegg ofte publisert på internett og hensynet 

til personvern blir større av den grunn (Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), 2014). 

Et viktig spørsmål er hvorvidt tekstene som benyttes som datagrunnlag kan sees på som 

offentlige eller private. I følge NESH (2014) sine retningslinjer kan det man henter fra en 

nettavis sin dekning av en spesifikk sak brukes uten forbehold, mens individer som selv er av 

den oppfattelse at det de poster er privat og ikke offentlig, selv om det stedet disse 

opplysningene postes i seg selv regnes som offentlig. Et eksempel på dette er blogger. For 

noen kan en blogg sees på som en offentlig arena for å uttale seg, mens for andre kan blogg 

sees på som en offentlig arena hvor innholdet likevel er privat.  
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Jeg vil argumentere for at Frihetskamp.net i stor grad er tilgjengelige til å bruke i et 

forskningsprosjekt. Frihetskamp.net ser på seg selv i stor grad som en nyhetsavis, og omtaler 

sin rett som avis som «grunnlovsbeskyttet» og seg selv som journalister (Frihetskamp.net 

2017 11.09.a). Dette er et tydelig tegn på at forfatterne av teksten også ser på seg selv som en 

nyhetsformidler. Et annet tegn på dette er at de legger ut tekster under kategorien «Nyheter». 

Et tredje tegn på at de vil gi et inntrykk av å være en nettavis, ligger i tekstenes oppbygging. 

De ligner nettaviser i form av at de også benytter seg av ingress, overskrifter, intervju. 

Bildebruken er ofte redigert og retusjert, men er ofte illustrativ, og ikke hentet fra den aktuelle 

saken som teksten omhandler. Selv om det kan argumenteres for at Frihetskamp.net ikke 

følger Vær varsom-plakaten til Pressens Faglige Utvalg, vil jeg påstå at det er mulig å se på 

denne nettavisen som tilnærmet lik en nettavis. Den Nordiske Motstandsbevegelsen, gruppen 

som står bak Frihetskamp.net, har ved flere anledninger gått ut i det offentlig rom for å 

demonstrere. Å få spredd sine tekster til en så stor del av befolkningen som mulig oppgis, i 

tillegg, som et av de fremste målene for organisasjonen (Frihetskamp.net 2016, 19.02.). Av 

disse årsakene vil jeg hente data fra disse tekstene uten å hente samtykke fra de som har 

forfattet tekstene.  

Når det gjelder kommentarene som ligger ved sakene, vil jeg ikke benytte meg av disse. Selv 

om de som poster tekster ved Frihetskamp.net ser på seg selv om en avis og ser på det de 

poster som offentlig tilgjengelig, er det ikke nødvendigvis slik at de som poster kommentarer 

under sakene er av samme oppfatning. De fleste av disse innleggene er postet under 

pseudonymer, men dette trenger ikke bety at de som skriver innleggene blir anonymisert. Med 

tanke på Big Data hvor alle som benytter seg av internett etterlater seg en mengde av 

informasjon, og at det finnes en potensiell sporing av IP-adresser, kan gjøre det svært 

vanskelig å garantere anonymisering av dem som står bak disse postene (Nesh 2014). Av 

denne grunn vil jeg ikke benytte meg av materiale fra kommentarfeltene.  

Jeg føler også at det er nødvendig å gjøre det klart at mine personlige synspunkter er helt 

forskjellige fra de politiske synspunkter som blir presentert av DNM på Frihetskamp.net. 

Dette kan ha påvirkning på hvordan jeg tolker og koder dataen. Min personlige subjektivitet 

er det vanskelig å komme rundt. Gjennom Frihetskamp.net kan man også gå til anskaffelse av 

forskjellig litteratur som kunne vært interessant å analysere i denne oppgaven. Jeg føler ikke 

at å gå til innkjøp av dette materialet, og på den måten støtte denne organisasjonen 

økonomisk, er mulig å gjøre med mine personlige verdier. Den tematiske analysen har vært en 
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metode å forsøke å unngå denne problematikken på. Dette fordi den tematiske analysen 

registrerer hyppigheten av forekomsten av ulike tema. Dette danner i tillegg grunnlaget for 

diskursanalysen.  
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2 Teori 
 

2.1 Høyreekstremisme 

Det første begrepet som må utdypes er høyreekstremisme. I boken «Ekstreme Europa – 

ideologi, årsaker og konsekvenser» (2012) diskuterer Anders Ravik Jupskås begrepet. Han 

lister opp 6 fellestrekk ved høyreekstremismen som han mener det finnes enighet om. Punkt 1 

er etnisk nasjonalisme. Poenget her er at det viktigste for etnisk nasjonalisme er nasjonen, 

ikke individet, som derimot er det viktigste i liberalismen, eller de forskjellige klassene som 

er det det fokuseres på i kommunismen. Nasjonen, i denne måten å tenke på, er et etnisk og 

kulturelt fellesskap, og man har et mål om å få en nasjon hvor man har en befolkning 

bestående av kun en «etnisitet» (Jupskås, 2012, s.42). 

Det neste punktet er anti-demokratiske holdninger. Jupskås (2012, s. 43) har to 

hovedargument for denne påstanden. De som styrer landet skal, ifølge høyreekstreme, ha 

samme etniske identitet som deres egen. De som styrer skal også ha tanker om hva som er 

best for hele landet, det vil si, de som styrer skal ha de «riktige» tankene og følge et bestemt 

sett med ideer. Høyreekstreme ser på demokratiet som en for svak styreform. Det vil ikke 

nødvendigvis si at man ikke selv ønsker et folkestyre, som de kaller det selv. Men folkestyret 

vil også ledes av en leder med autoritet, som er handlefast og har det beste for nasjonen, og 

dermed rasen, som sitt hovedmål.   

Neste punkt på listen over høyreekstreme kjennetegn er en Autoritær innstilling. Man ønsker 

en sterk stat. Denne ordlyden beskriver en holdning hvor man mener at man burde kunne 

bestemme over andre uten å nødvendigvis ha saklig grunn til det. Man kan tenke seg en akse 

hvor man kan plassere politiske tenkemåter fra autoritær til liberal. En liberal styreform er i 

denne sammenhengen motsatsen til autoritær styreform (Jupskås 2012, s. 43). 

Punkt nummer fire er rasisme. Det finnes åpenbart flere likheter mellom etnisk nasjonalisme 

og rasisme, men det er også noen viktige forskjeller. Rasismen bygger på en påstått biologisk 

tanke om at man kan dele mennesker inn i «raser». Videre mener man at disse «rasene» har 

forskjellige egenskaper, og at det er en sammenligning mellom disse «biologiske 

egenskapene, og forskjellige handlinger og handlingsmønster av sosial art. Disse «rasene» 

kan også rangeres etter hvilke av dem som regnes som mer «verdt». Som regel er 
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høyreekstreme av den oppfatning av at den «rasen» de mener de selv tilhører er den 

høytstående. Dette stammer fra evolusjonstanker om at man har en utvikling og at den «hvite 

rasen» har kommet lengst i utviklingen og derfor er den mest utviklete «rasen». I senere tid 

har man også sett eksempler på rasisme hvor man nærmest har byttet ut «rase» med «kultur». 

Med dette menes ikke at enhver kritikk av kultur eller lignende er rasistisk. Med dette menes 

at hvis man mener at ens kultur er noe som er nærmest medfødt og som ikke kan endres, samt 

rangerer kulturer etter deres verdi og evolusjon har man i praksis visket vekk skillet mellom 

begrepene «rase» og «kultur» (Jupskås 2012, s. 44-45). 

Jupskås (2012, s 45-46) presenterer et femte kjennetegn ved høyreekstremisme er 

fremmedfrykt. Fremmedfrykt blir ofte omtalt som Xenofobi, og som betyr frykt for det som er 

fremmed. Det er viktig å inkludere fremmedfrykt som et eget punkt, fordi selv om 

fremmedfrykt og rasisme går hand i hand, er det ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende. 

Man kan være fremmedfrykter uten å være rasistisk og motsatt. Med fremmedfrykt i 

forbindelse med høyreekstremisme tenker man gjerne på frykten for innvandring. Man er redd 

for at den på noe vis vil forringe nasjonens verdier og moral, man er redd for at det vil bli 

mindre trygt. Det er også en gjennomgående frykt for at man vil bli «minoritet i eget land». 

En forestilling om at man på samme tid som man ser en nedgang i antall fødsler hos «etniske 

nordmenn», ser en stor innvandring med folk som før masse barn. Man å derfor beskytte 

majoriteten, som er under angrep. Frihetskamp.net kaller dette for et «folkemord» 

(Frihetskamp.net 2016, 12.02.). 

Fremmedfrykten er ikke begrenset til innvandrere. Det kan også gjelde frykt for nye ideer 

eller ukjente/ «unormale» legninger. Det vil si at ideer som feminisme og homofili også sees 

på som fremmede. Fremmede grupper innebærer ikke utelukkende innvandrere. Grupper som 

jøder, sigøynere og lignende er også med på true en «ren» nasjonalstat. Feminisme sees på 

som en trussel mot det naturlige hierarkiet i samfunnet og en trussel mot det autoritære 

styresettet man ønsker seg. Når det gjelder homofili, er det feil av to grunner. Den ene er at 

det, ifølge høyreekstreme, er unaturlig fra et biologisk synspunkt, mens den andre er at de 

anser homofili som forkastelig sett fra et moralsk synspunkt. Frykten for annerledesheten er 

sterk innenfor høyreekstreme miljø (Jupskås 2012, s.46).  

Kjennetegn nummer 6 er det siste kjennetegnet, og det er et som er gjennomgående i de fleste 

tekstene man kan lese, nemlig Konspirasjonsteorier. Høyreekstreme har en tendens til å 

benytte seg av konspirasjonsteorier for å forklare hvordan og hvorfor verden er som den er. 
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Man kan også argumentere for at konspirasjonsteoriene er et middel for å legitimere meninger 

og holdninger som blir sett på som ekstreme av samfunnet rundt. Hvis årsaken til at ens 

meninger er at samfunnet rundt ikke har funnet ut hva den egentlige sannheten er, vil det 

forklare hvorfor man kan bli sett på som ved siden av samfunnet, og gi ytterligere incentiv til 

å spre informasjon og kjempe for sine verdier. Man kjemper ikke kun for seg selv, men man 

vil også redde de (av sin egen «rase»), hvis foreløpige mistro kommer av at de ikke vet den 

egentlige sannheten. Det er ikke slik at det å tro på og søke etter konspirasjonsteorier er noe 

som gjør deg til høyreekstremist. Det er heller ikke slik at konspirasjonsteorier er forbeholdt 

høyresiden av politikken (Jupskås 2012, s. 47-48). 

I Store Norske leksikon beskrives konspirasjonsteori som en  

…teori, forklaringsmodell som går ut på at myndighetene og/eller andre 

mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, 

skjulte agenda. 

Slike teorier tar oftest utgangspunkt i historiske hendelser, og består av 

utvalgte fakta og spekulasjoner som til sammen skal bevise at det står en 

overordnet, ondsinnet konspirasjon bak (Store Norske Leksikon, SNL, 2009 

14.02). 

 

Et annet prov på en konspirasjonsteori, til forskjell fra en «vanlig» teori, er dens evne til å 

forklare hele sannheten, den forklarer alt. Den forklarer hva andre teorier gjør, og hva de 

andre ikke forklarer. Noe som gjør at ingen politiske eller sosiale handlinger, eller utvikling 

blir tilfeldige. Alt er en del av planen. Et hvert bevis mot en konspirasjonsteori, gjør 

konspirasjonsteorien sterkere fordi det bevis mot en konspirasjonsteori blir sett på som et 

forsøk på å gjemme sannheten, man har blitt en del av konspirasjonen. Det vil si at hvis man 

kommer med fakta som bestrider en konspirasjonsteori, har man kommet med nok et bevis for 

at konspirasjonsteorien er sann. Altså blir man mer overbevist om at man er på vei mot 

«sannheten» jo mer bevis man får mot den. Det er særlig to grupperinger som figurerer i 

høyreekstrem ideologi. Frimurere og den såkalte internasjonale jødekapitalen. Jødekapitalen 

blir sett på som globalister som har andre lojaliteter enn nasjonen. Derfor kan man ikke stole 

på dem. Disse kontrollerer vesten, undertrykker den hvite mann, og kapitalen gjør at man blir 

deres slaver (Jupskås 2012, s. 47-48). 
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Ved hjelp av denne teorien om jødekapitalen kan man vise hvorfor jødene på dette viset er 

fienden og må bekjempes. Konspirasjonsteorien blir da viktig for å legitimere hatet mot 

grupperingen. I senere tid har også ideen om en jødisk konspirasjon om å «muslimisere» 

vestlig kultur fått stor gjennomslagskraft.  

Disse seks hovedtrekkene ved høyreekstremisme utelukker voldsforherligelse og vold. Disse 

har Jupskås (2012, s.48) valgt bort fordi han argumenterer at det ikke er en del av ideologien 

men snarere et middel for å nå målene. Han argumenterer også med at denne måten å 

klassifisere høyreekstreme på gjør at man ikke sammenblander de med venstreekstreme. 

Eksempler på dette er Den Røde Armé Fraktion. Antifascistisk Aksjon og De Røde Brigader. 

Dette er grupper som også kan forherlige og benytte seg av vold, samt underkjenne 

demokratiet, men som ikke kan karakteriseres som høyreekstreme.  

I dag finnes det fremdeles grupperinger som er inspirerte av Adolf Hitler og 

nasjonalsosialismen, eller nazismen. Grupperinger som Gyllent Dagry og ungarske Jobbik 

(Jupskås 2012, s. 164). Disse grupperingene kjennetegnes av anti-semittisme, og fascinasjon 

for og beundring av ledelsen av Nazi-Tyskland. Å plassere disse gruppene på høyresiden i det 

politiske landskapet kan være problematisk. De ser på seg selv som nasjonalsosialister. Å 

betegne grupperingene som høyreekstreme virker likevel som en fornuftig klassifisering med 

tanke på at disse nazismen selv, var både udemokratisk og autoritær. 

For å oppsummere så defineres høyreekstremisme ut fra en politisk bevegelse som er etnisk 

nasjonalistiske, har anti-demokratiske holdninger og har en tanke om at styresettet bør være 

autoritært. Høyreekstremisme, slik jeg tenker om det i denne oppgaven, er i tillegg rasistiske, 

xenofobiske og har en virkelighetsforståelse som er bygget om kring konspirasjonsteorier. 

Dette bringer oppgaven til det neste punktet, hvor jeg skal se litt nærmere på begrepet 

konspirasjonsteori.  

2.2 Konspirasjonsteori 

Det overordnede laget for alle tekstene på Frihetskamp.net er det konspirasjonsteoretiske 

synet på verden. Oppfatningen om at verden styres i det skjulte av en jødisk konspirasjon 

ligger ved og påvirker alle tekstene som blir lagt ut på Frihetskamp.net. Konspirasjonsteorien 

om jødene henger også sammen med det raseideologiske verdensbilde som DNM står for. 

Dette ideologiske verdenssynet åpner for en virkelighet hvor det foregår en kamp mellom de 



14 

 

såkalte rasene. Man kan dermed argumentere for at et raseideologisk verdenssyn står godt til 

en konspirasjonsteoretisk virkelighetsforståelse. 

I sin artikkel Critical Theory and the traps of conspiracy thinking, deler Volker Heins (2007) 

konspirasjoner inn i fire ulike kategorier. Den første av disse er vanlige, kriminelle 

konspirasjoner, hvor to eller flere konspirerer om å gjøre noe kriminelt. Dette er en type 

konspirasjon som ikke sees på som noe som utfordrer eller er noen fare for samfunnets moral. 

Den andre typen konspirasjon er reelle konspirasjoner som mobiliserer folk til å ønske 

politisk forandring, fordi konspirasjonen utfordrer sentrale aspekter ved samfunnet. Et 

eksempel Heins (2007) trekker frem på dette, er Watergate-skandalen, som førte til stor 

politisk mobilisering og reformlyst. Den tredje typen Heins legger frem, er påståtte 

konspirasjoner som ikke er beviste, som kun små fraksjoner av befolkningen ser på som 

sannferdig. På grunn av at det ikke er tilstrekkelig med enighet omkring de ulike premissene i 

et slikt konspirasjonssyn, er det ingen stor offentlig mobilisering omkring denne, på samme 

måten som man kunne se etter Watergate-skandalen. Den fjerde typen konspirasjonsteorier, er 

av typen som er påstått og ikke bevist, men som danner et meningssystem, som faktisk fører 

til en mobilisering mot stigmatiserte grupper av samfunnet (Heins 2007, s. 791). 

I sin artikkel Spur to Violence – Anders Behring Breivik and the Eurabia Conspiracy, 

konseptualiserer Jelle Buuren (2013) konspirasjonsteoretisering som et diskursivt virkemiddel 

som Breivik bruker for å konstruere sine to fiender, som er venstresiden og islam. DNM 

bruker konspirasjonsteorier for å konstruere sitt fiendebilde. Hos DNM blir diskursen 

konstruert på en annen måte enn hos Breivik. Hos DNM er fiendebildet den såkalte 

sionistiske elite og venstresiden, mens hos Breivik er det islam og venstresiden. Der Breivik 

sitt syn på islam og muslimer er inspirert av Bat Ye’or (Buuren 2013), mener DNM at islam 

og muslimer i større grad er et virkemiddel, enn en aktør, og at den såkalte store 

tilstrømningen av innvandrere sees på som et ledd i en plan om å undertrykke den ariske rase 

slik at en sionistisk elite kan kontrollere og bestemme.  

Det å bruke konspirasjonsteorier på en slik måte at man delegitimerer gjeldende politiske 

system og styresmakt blir trukket fram av Buuren (2013) som noe Breivik gjorde i sitt 

manifest. DNM fremmer og bruker også konspirasjonsteori på denne måten, selv om de ikke 

er enige med Breivik i hva som er konspirasjonen.  
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3 Metode 
 

3.1.1 Internett – som medie og materialitet  

Når man skal hente data fra internettet er det andre ting å ta hensyn til, enn om man henter 

data fra et arkiv eller bibliotek. Internett har en svært kompleks, diffus og mangefasettert 

struktur, noe som gjør at det kan være vanskelig å fokusere på et spesifikt forskningsobjekt. 

Det er også vanskelig å ta en spesifikk del av populasjonen og bruke disse som 

forskningsobjekt. Siden internett ikke er begrenset til ett sosialt rom, kan man ikke bruke 

vanlige kriterier når man skal velge populasjonen til forskningen. Og når man først har valgt 

ut en populasjon som man ønsker å bruke, står man overfor store utfordringer når det gjelder å 

bruke og analysere dataen man skaffer. Det er ikke som i et bibliotek, hvor man har kopier av 

all data, og denne dataen blir der i all overskuelig fremtid og man kan finne igjen data ved en 

senere anledning. En database på internett er helt forskjellig på det punktet for den blir 

oppdatert og endret daglig. Det kan også forsvinne data og data kan generelt endres og 

modereres konstant. Derfor blir det nødvendig å overvåke databasen daglig over en periode 

(Sade-Beck 2004). Dette er da noe jeg har gjort ved å velge ut alle tekster som ble lagt ut 

under fanen ‘nyheter’ i september 2017.  

Det er flere problematiske forhold med tanke på å gjøre en analyse basert på data fra denne 

nettsiden. For det første blir ikke tekstene som blir lagt ut lagt ut med en kjent forfatter. Det 

store flertall av tekster lagt ut på Frihetskamp.net er med «redaksjon» oppført som forfatter. 

Det er heller ikke oppgitt på siden hvem som er redaktør for siden. Det er derimot tydelig at 

denne nettsiden er knyttet opp mot gruppen Den Nordiske Motstandsbevegelsen, og siden det 

er hva denne gruppen kommuniserer via sin nettside, som er det jeg ønsker å undersøke, vil 

jeg benytte meg av materiale hentet fra denne siden selv om tekstene har anonym forfatter.  

I Douglas E. Cowan sin artikkel «The Internet» (2014) problematiserer han datamateriale man 

finner på internett med tanke på dets flyktighet. Cowan viser eksempler på både hvordan 

innhold på nettsider kan bli endret eller gjemt som følge av at hendelser ikke gikk som de var 

forutsett, og hvordan endret eierskap har gjort at nettsteder har endret innhold. Av hensyn til 

denne problematikken rundt mine kilder og muligheten DNM har til å endre på tekstene, har 

jeg tatt skjermdumper av alle artikler i datagruppe 1. Disse har jeg lagret på minnepenner. 
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Et valg jeg har tatt i denne oppgaven er hvorvidt jeg skulle gjøre en oppgave kun basert på 

data som jeg har funnet på internett, eller online, eller om jeg i tillegg skulle benytte meg av 

data hentet gjennom intervju eller lignende, såkalt offline data. Valget om å gå for 

innholdsanalyse basert på det jeg finner online, og ikke utføre intervju, eller benytte meg av 

lignende metoder for å finne ut mer av livet utenom internettet, er basert på flere ting. For det 

første er forskningsspørsmålet mitt rettet mot internettet. Jeg ønsker å finne ut hvilket innhold 

det er i høyreekstremes ytringer og poster på internett. Dette kunne blitt belyst av intervju, 

men jeg føler også at en tematisk analyse vil klare å finne svar på disse spørsmålene minst 

like bra. En annen årsak er at det hadde vært en tidkrevende og vanskelig prosess å finne 

intervjuobjekter. Shani Ograd (2009) argumenterer for at man bør i stor grad forsøke å 

kombinere «online» og «offline» når man skal undersøke fenomen som finnes «online». Han 

viser likevel at hvis det man undersøker tillater det, kan det være gunstig å kun hente data 

«online» (Ograd 2009, s. 7-8). Mitt oppgavespørsmål går ut på hva som skjer på internett, 

eller «online», og derfor vil jeg argumentere for at det er passende å hente data hovedsakelig 

fra «online»  

 

3.2 Tematisk innholdsanalyse 

Tematisk analyse er en metode som identifiserer, analyserer og tolker meningsfulle mønstre i 

kvalitativ data. I motsetning til mange andre kvalitative, analytiske metoder, som ofte er mer 

drevet av teori, og som regel har et klart definert, avgrenset rammeverk for analyse, er 

tematisk analyse i større grad en metode som ikke er knyttet til en teori, men som heller kan 

brukes som et redskap uavhengig av teori. Dette betyr ikke at tematisk analyse er uavhengig 

av teori, er positivistisk eller realistisk, men at man kan bruke tematisk analyse til mange 

forskjellige teorier og forskningsparadigmer (Clarke & Braun 2017). 

Det finnes et stort sett av mulige måter å bruke tematisk analyse på. Det har blant annet blitt 

utviklet en metode for å bruke tematisk analyse innenfor postpositivistiske rammer. Dette kan 

man for eksempel finne hos Friedmann (2008, i Clarke & Braun 2017). Her brukes Tematisk 

analyse som en del av positivistisk psykologi. I denne oppgaven skal jeg benytte meg av 

tematisk analyse slik Clarke and Braun (2006, 2017) sammenfatter det. 
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Tematisk analyse er en kvalitativ analytisk metode. Hovedmålet med denne metoden er å 

finne gjentagende mønstre, og mønstre med meningsinnhold i data. Dette finner man med 

først å kode dataene, for å samle kodene etter forskjellige tema. Jeg vil nå gå igjennom 

hvordan tematisk analyse er som metode, for så å vise hvordan jeg vil benytte meg av det i 

denne oppgaven. (Clarke & Braun 2017)  

Et tema i denne sammenhengen beskriver noe betydningsfullt og viktig ved datasettet den 

skal beskrive. Før man skal begynne å kode er det viktig å eksplisitt skrive noe om hvor 

«stort» et tema må være. Hvor mange ganger må et tema være representert i datasettet for at 

det skal være kvalifisert som et tema? Siden dette er en kvalitativ analyse blir det min 

oppgave å avgjøre hvorvidt de forskjellige temaer som fremskrider er valide med tanke på 

mine forskningsspørsmål. I kvalitativ analyse er det ikke slik at flere tilfeller av et tema, gjør 

at det vil være mere verdt for det prosjektet det skal brukes i. Det er heller ikke nødvendigvis 

slik at det er en proporsjonal sammenheng mellom hvor mange ganger et tema blir nevnt i 

datasettet, og hvorvidt det egner seg som et tema i analysen. Et tema kan bli nevnt mange 

ganger, og gjennomgående i stoffet, men det kan også kun bli nevnt med et par setninger. Et 

tema sitt verdi bør ikke nødvendigvis måles ut i fra kvantitative mål, men heller ut ifra 

hvorvidt klarer å si noe sentralt omkring forskningsspørsmålet (Clarke & Braun 2017). 

I denne oppgaven ønsker jeg å si noe om hele datasettet, ikke kun en detaljert beskrivelse av 

en nyanse av datasettet. Dette vil gjøre at jeg vil miste noe av kompleksiteten og dybden jeg 

ville fått hvis jeg hadde gått mer detaljert inn på ett tema. Jeg vurderer det slik at for å best 

svare på mitt forskningsspørsmål er en bred innfallsvinkel det beste. 

Det finnes to måter å klassifisere og identifisere tema i tematisk analyse, induktiv og teoretisk 

tematisk analyse. I den induktive metoden er de temaene man velger ut i direkte sammenheng 

med dataen selv. Ved en slik bruk er dataen valgt ut for det forskningsprosjektet det er en del 

av. Det trenger ikke å være noen stor sammenheng mellom det som forskningsobjektene blir 

spurt om og de temaene som blir valgt ut. En induktiv tematisk analyse er heller ikke temaene 

valgt ut på grunn av en teoretisk interesse hos forskeren. I stedet er kodingen av tema valgt ut, 

uten å prøve å passe inn i noe teoretisk rammeverk eller kode-ramme. Kodingen blir bestemt 

av dataen, og forskerens vurdering av hva som er relevant med tanke på 

forskningsspørsmålet. I en teoretisk metode vil kodingen være mer drevet av forskerens 

teoretiske interesse, og derfor mer analysedrevet. En slik tilnærming er ofte mindre rik i sin 
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beskrivelse av hele datasettet, mens den gjerne går mer i dybden på et aspekt ved datasettet 

(Clarke & Braun 2006). 

Denne oppgaven vil bli skrevet ut ifra et induktivt perspektiv. I all hovedsak vil jeg benytte 

meg av primærlitteratur, da i all hovedsak www.Frihetskamp.net, men også andre nettaviser 

og nettsteder, der det vil være relevant. Av sekundærlitteratur vil jeg først og fremst benytte 

meg av litteratur for å kontekstualisere Frihetskamp.net, og sette tankegodset man kan finne 

der i et teoretisk rammeverk. 

At jeg skriver en induktiv tematisk analyse gjør at temaene som jeg vil identifisere gjennom 

kodingen vil komme ut i fra datasettet, og jeg ønsker å gi en bred deskriptiv beskrivelse av 

datasettet gjennom denne tilnærmingen. En slik datadreven analyse gir meg begrensninger i 

hva jeg kan si noe om, og hva jeg ikke kan si noe om i min analyse. Jeg kan ikke uten 

problem vite hvorfor ting som blir skrevet blir skrevet, jeg kan vite hva som blir skrevet. 

Dette kan jeg analysere ut i fra kontekst det blir skrevet i, men med en induktiv metode, er jeg 

i mye mindre grad i stand til å finne sikker data på motivasjon bak det som blir skrevet, enn 

hva jeg ville vært hvis jeg hadde brukt intervju som metode (Clarke & Braun 2006). 

Det første steget man tar når man bruker tematisk analyse er å gjøre seg kjent med dataen man 

skal benytte seg av. Det vil si lese dataene flere ganger, og begynne å notere seg de første 

tankene om tema man får underveis. Det er viktig at selv om man har lest dataen på forhånd, 

for eksempel ved at man har samlet den inn, og derfor gjort seg opp noen meninger allerede, 

fordyper seg i dataen og leser det hele og fulle settet av data (Clarke & Braun 2006, s. 87). 

Her leste jeg først alle tekstene etter hvert som det ble lagt ut på Frihetskamp.net. Etter at jeg 

hadde samlet inn alle tekstene, leste jeg de flere ganger for å få oversikt og sette meg inn i 

stoffet. I tillegg til å lese tekstene som ble lagt ut, leste jeg også andre tekster på nettsiden.  

Steg to er å lage de første kodene man har skrevet ned. Etter at man har lest og gjort seg godt 

kjent med datasettet, begynner man å skrive ned de første kodene. Disse kodene skal vise til 

noe ved datasettet som forskeren synes er interessant og som representerer eller identifiserer 

en kvalitet ved datasettet. Disse kodene er en del av analysen i den forstand at det er en måte å 

organisere data på i grupper. De skiller seg likevel fra de forskjellige tema man senere 

organisere i, ved at temaene ofte er mer omfattende.  

En vanlig kritikk av denne type koding, hvor man tar utklipp av en tekst, og så koder dette, er 

at man mister meningsinnhold fordi man mangler kontekst. Derfor er det viktig å heller ha 
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større utklipp enn mindre, og å være var på kontekst når man koder (Clarke & Braun 2006, 

s88). I dette steget gikk jeg inn og tok utdrag av de forskjellige tekstene, og forsøkte å gi de 

koder som jeg anså som passende. Et eksempel på dette er at jeg ga en tekstsnutt koden 

«pressen lyver»: «LØGNPRESSEN Den norske løgnpressen er i farten igjen, og hevder 

feilaktig overfor sine lesere at demonstrasjonen i Göteborg var ulovlig» (Frihetskamp.net 

2017. 17.09.e). «Pressen lyver» er her den opprinnelige koden for denne tekstsnutten. 

Det neste steget er å finne tema. Denne fasen begynner når hele datasettet har blitt ordnet og 

kodet. Nå skal man forsøke å sortere kodene man har samlet sammen, og se om man kan 

finne noen mer omfangsrike tema. Det man nå gjør er å analysere de forskjellige kodene man 

har funnet, vurderer hvordan forskjellige koder kan gå sammen i å forme større 

meningsgivende, overordnede tema. I denne prosessen kan noen koder bli hovedtema, noen 

undertema, mens andre forkastes helt (Clarke & Braun) 2006, s.89). Her fant jeg ulike tema 

etter hvert som jeg leste igjennom tekstene den opprinnelige sorteringen av kodene ga meg 

disse temaene: seksuelle overgrep, vold, Antifa-ekstremisme, Trump, Jødene, Venstresidens 

hykleri, homofili, Forfølgelse av DNM, Innvandrere, Vold fra DNM, Apologet-taler og 

omdømmesaker, pressen, forskning og administrativt. Her kan man se litt hvordan tekstene 

omtaler et mangfold av ulike saker, men også hvordan denne sorteringen ikke var nøye nok på 

dette tidspunktet.  

Det fjerde steget i prosessen begynner når man har samlet sammen kodene i et sett med 

forskjellige, forsøksvise tema. Da skal man tenke igjennom temaene på to nivå. Det ene 

nivået er på tema-plan. Her skal man lese igjennom alle utklippene man har samlet inn, og se 

om temaene gir mening og er sanne mot det de skal representere. Man skal undersøke hvor 

pålitelige temaene er. Når man har tema man er fornøyde med går man videre til nivå to, hvor 

går igjennom hele datasettet. Dette har to hovedformål. Det første er å se hvor godt de 

nydefinerte temaene står til datasettet. Det andre formålet er å kode data som man eventuelt 

har gått glipp ved tidligere gjennomganger av datasettet (Clarke & Braun 2006, s. 91). I denne 

prosessen fant jeg at temaene jeg hadde valgt ut stod fint til innholdet i tekstene, men at disse 

godt kunne samles for å gi mer mening. Dette gjorde jeg i det neste steget.  

Det femte steget i en tematisk analyse er å definere og gi navn til tema. Med å definere menes 

å finne ut hva som er det vesentlige ved hvert tema, og bestemme hvilket trekk ved datasettet 

temaet sier noe om. Det er også et viktig punkt i denne prosessen å definere hva temaene sier 

noe om og hva de ikke sier noe om (Clarke & Braun 2006, s. 92). I denne prosessen samlet 
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jeg sammen de ulike temaene jeg hadde samlet inn tidligere til større tema. Dette førte til at 

temaene jeg har funnet er såkalt «jødekonspirasjon», innvandring, moralsk «forfall» og DNM 

skriver om seg selv. 

 Det såkalte «jødekonspirasjons»-temaet inneholder undertema som omhandler at jøder, under 

ulike kodenavn, som sionister, presser frem innvandring og styrer Antifa, hjemlige politikere, 

venstresiden, Midtøsten og pressen. Innvandringstemaet innebefatter undertema som vold, 

derav seksuell vold og ran og kriminalitet, økonomiske konsekvenser og mistenkeliggjøring. 

Temaet som omhandler såkalt moralsk «forfall», innebefatter to undertema, hvor disse er 

temaene homofil og det andre er såkalt perversjon. Det siste temaet for saker på 

Frihetskamp.net er saker hvor DNM skriver om seg selv. Her finner vi under tema som 

handler om at meningsmotstandere misforstår, enten fordi de er dumme eller uærlige, at DNM 

blir mer kjente og skaper reaksjoner. At DNM har en grunnlovsfestet rett til å ytre sine 

meninger og at DNM kan forsvare seg selv.  

Det sjette og siste steget er å produsere en analyserapport. Hovedmålet med denne er å fortelle 

den kompliserte historien om dataen, som argumenterer for at analysen man har skrevet er 

valid og gir mening. Rapporten må være logisk, presis, sammenhengende og interessant 

(Clarke & Braun 2006, s. 93). 

En ofte gjentatt kritikk av kvalitativ forskning er at det kan virke som om at hva som helst er 

mulig, og at man kan slippe unna med alt. Man har helt forskjellige oppfattelser av hva som er 

kunnskap i naturvitenskapen og innen kvalitativ forskning, for eksempel. Det betyr ikke at 

man ikke skal følge metoden like nøye når man benytter gjør en kvalitativ analyse. Det finnes 

retningslinjer for hvordan man skal benytte seg av kvalitativ metode, selv om dette i seg selv 

ikke er helt uproblematisk. Slike retningslinjer har blitt kritisert for å ha et potensiale til å 

begrense friheten hos forskningen (Clarke & Braun 2006, s.94-95). 

Når man foretar en tematisk analyse er det derfor viktig å være klar, konsis og eksplisitt på 

hva man gjør, og det man sier man gjør må stemme over ens med det man faktisk gjør. En av 

de viktigste grunnene til at jeg bruker tematisk analyse i denne oppgaven er dens fleksibilitet, 

men den tematiske analysens fleksibiliteter også en av de viktigste grunnene til at man må 

være veldig tydelig.  
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3.3 Diskursanalyse 

 

En innholdsanalyse er i stor grad en deskriptiv analyse, og er nyttig når man skal undersøke 

innholdet i noe, for eksempel, som i mitt tilfelle, en tekstbase. Men jeg ønsker ikke bare å 

finne tema, jeg ønsker også å si noe om hvilke diskurser DNM skriver seg inn i, og formidler. 

Siden jeg ikke gjør intervju må jeg være forsiktig med å utale meg om hvorfor forfatterne på 

Frihetskamp.net skriver det de skriver, men ved å benytte meg av diskursanalyse som et 

verktøy, kan jeg skrive noe om meningsinnholdet i det som blir skrevet. Noe som er 

forskningsspørsmålet til denne oppgaven.  

Et av de første spørsmålene det er betimelig å stille når det kommer til diskursanalyse, er hva 

er en diskurs? En diskurs har blitt definert på mange forskjellige måter, i denne oppgaven vil 

jeg benytte meg av definisjonen som Titus Hjelm (2014) bruker i sitt kapittel i The Routledge 

Handbook of Research Methods in the Study of Religion (ed. Stausberg & Engler 2014), hvor 

han definerer begrepet i en samfunnsvitenskapelig kontekst. Her blir diskurs blir sett på som 

en måte å snakke på som ikke kun reflekterer eller representerer ting og artefakter «der ute», 

men konstruerer og skaper dem (Hjelm 2014, s135). Det finnes ifølge Hjelm ingen 

beskrivelser av hele verden, kun en del av verden, og dette er et eksempel på hvordan sosialt 

liv er konstruert. Hjelm benytter seg av et eksempel hvor han sammenligner ulike menneskers 

måte å se på enkelte religiøse. Han spør, hvordan kan man ha en sett med leveregler og 

trosbekjennelser som for noen kan gi livet mening, og være ensbetydende med godt og riktig, 

mens det på samme tid av andre kan sees på som ondskap, feil og skadelig? Det er ikke slik, 

poengterer Hjelm, at en av partene trenger å lyve, det er bare at selv om man forteller 

sannheten, og ikke noe annet, klarer man ikke å fortelle hele sannheten. Alle velger hva som 

skal tilhøre og hva som ikke skal tilhøre sin egen virkelighetsforståelse (Hjelm 2014, s. 135). 

I eksemplet ovenfor, blir det vist at diskurs har en konstruerende form, men diskurs blir også 

sett på som en form for sosial praksis, hvor diskurs på samme tid bidrar til reproduksjon av 

samfunnet, og til samfunnsendringer. Det handlingsorienterte ved diskurs kan forklares ved å 

tenke hva som kan bli gjort ved hjelp av diskurs. For å fortsette med religions-eksemplet, så 

viser Hjelm at anti-kult-bevegelsen på samme tid konstruer kult som et problem for 

samfunnet, og tilbyr en løsning på problemet. Diskursen blir på denne måten orientert rundt 

handling, og kan være en måte å gjøre noe ord. Det er mange akademikere som har benyttet 

seg av diskursanalyse, men kanskje den mest innflytelsesrike var Foucault, som beskrev 
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diskurs som et sentralt aspekt ved sosiale relasjoner, og derfor mente at å studere diskurs var 

viktig for å forstå hvordan samfunnet bygges av sosial interaksjon (Hjelm 2014, s. 136). 

En diskursanalyse er studien om hvordan man gjør ting ved hjelp av ord. Diskursanalysen er 

en måte å undersøke på hvilken måte identitet, relasjoner, tros- og kunnskapssystemer blir 

konstruert ved hjelp av språk (Hjelm 2014). Diskurs er noe som gjøres, en slags praksis. 

Diskursen er ikke kun noe som representerer verden, men noe som gir verden mening. 

Diskurs er med på å utgjøre verden og konstruere den (Fairclough 1992, i Hjelm 2014). 

Diskursanalysen tilhører en måte å se verden på som skiller seg fra klassisk positivistisk syn 

på kunnskap, som man finner i naturvitenskapen, hvor sansing er den eneste måten å erfare 

verden på. I følge Neumann (2010) er det tre moment som er viktige i sammenheng med 

diskursanalysen. Det er at sansing er en av flere måter å erfare verden på. Den andre er at man 

ikke kan sanse verden direkte, men man trenger modeller å bygge sansingen på, noe som 

leder til det siste momentet, som er at sansing ikke er noe som bare skjer passivt, men er noe 

man gjør aktivt (Neumann 2010, s. 30). Dette finner man også igjen i Fairclough sitt syn på 

diskurs i avsnittet ovenfor.  

Neumann (2010) forklarer hvordan det ikke kun er gjennom sansene at man opplever verden. 

Dette mener han man kan si fordi man ikke har et samsvar i verdenssyn blant ulike samfunn. 

Neumann presenterer et motsvar til dette synet, som går ut på at sansingen er andre måter å 

forholde seg til verden på overlegen, og at et vitenskapelig, rasjonelt syn på verden er det som 

til slutt vil vinne frem. Som et svar på denne innvendingen hevder Neumann at man slett ikke 

kan påstå at alle mennesker er på vei mot samme mål, på en lineær måte. I tillegg hevder 

Neumann at det er et fortrinn å studere materiale fra innsiden, ikke som en objektiv 

observatør. Hvis man skal forstå noens handlinger, hevder Neumann, bør man forstå 

premissene som er lagt til grunn for disse handlingene (Neumann, 2010. s 30). 

Det finnes flere måter å snakke om diskursanalyse på. Iver B. Neumann (2008) skriver i sin 

artikkel, Discourse Analysis, at diskursanalyse er med på å gjøre verden mer gjennomsiktig 

ved å vise hvordan de forskjellige bestanddelene i verden handler sammen. Siden 

diskursanalysen er med på å vise at ting ikke alltid har vært slik de er nå, argumenterer 

Neumann for at ting også mest sannsynlig også endrer seg hele tiden (Neumann 2008). 

Neumann skriver i sin artikkel om representasjon. Neuman forklarer, at språket, forstått som 

et sosialt system med relasjonell logikk, skaper, eller konstruerer en virkelighet, som blir 

mediert gjennom dataene man får fra sansing. Med representasjon mener han at mening blir 
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reprodusert sosialt, eller re-presentert. Meningen blir presentert på nytt. Representasjoner som 

blir gjentatt en mengde ganger, blir til slutt et eget sett med utsagn og handlinger, og dets 

språk blir etter hvert normalisert.  Han argumenterer, slik jeg forstår det, for at 

representasjoner er med på å utgjøre hvordan man kan avgjøre hva som oppfattes og 

kommuniserer, men ikke trenger å si noe om hvordan man handler. En representasjon kan 

innbefatte flere forskjellige typer handlingsmønster, og bærerne av disse representasjonene 

kan i større og mindre grad være klar over forholdet de har til denne representasjonen 

(Neumann 2008). 

Samtalen, hevder Tove Thagaard (2013), er et spesielt interessant startpunkt for å forske på 

hvordan mennesker skaper mening og en forståelse ved hjelp av måten de ordlegger seg på. 

Det er også et interessant punkt å undersøke forholdet mellom enkeltindividet og den 

kulturelle konteksten individet omgir seg med.  Ved å se på hvordan folk snakker om spesielle 

temaer, hvordan de posisjonerer seg selv i forhold til disse temaene, kan man knytte disse til 

forskjellige mønster som kulturen representerer. Thagaard poengterer at diskursanalyse setter 

lys på hvordan mennesker konstruerer mening med det de beskriver, gjennom å se på de ulike 

måtene mennesker utrykker seg på (Thagaard 2013, s. 124). 

Spesielt relevant for denne oppgaven er Hjelm (2014) sine argumenter om hvordan diskurs 

bidrar til reproduksjon av samfunnet og Neumann (2008) sin introduksjon av begrepet 

representasjon, som jeg benytter meg av i stor grad i denne oppgaven.  

 

3.3.1 Kritisk diskursanalyse 

 

Jeg vil nå se litt nærmere på kritisk diskursanalyse. Kritisk diskursanalyse er en måte å se på 

diskurs på i et perspektiv hvor man fokuserer på makt, maktforhold og ideologi, i diskurser. 

Det er også en måte å se på verden som noe som eksisterer uavhengig av diskurs, men som 

blir reprodusert og forandret av den. Ideologi er i sammenheng med kritisk diskursanalyse tett 

knyttet til makt, ikke i en mer dagligdags tolkning, hvor ideologi gjerne sidestilles med 

verdenssyn. Ideologi, i diskursanalytisk kontekst, er sett på som konstruksjoner av 

virkeligheten. Disse konstruksjonene er bygd inn i forskjellig diskursiv praksis, som igjen er 

med på å lage, reprodusere og endre maktforhold. En diskurs har en ideologisk funksjon, hvis 
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«korrekte» måter å tenke på og snakke om ting på konstrueres, fra et spesielt perspektiv, hvor 

man får en ensidig fremstilling av ting, og unnlater inkludere disse tingenes mangfold. 

Hegemoni, eller hegemonisk diskurs, er det man får når alle alternative konstruksjoner har 

måttet vike for én dominerende konstruksjon (Hjelm 2014, s. 141). 

Et eksempel ideologi i diskurs kan vi finne når man finner omtale av «muslimske terrorister». 

Her en gruppe blir karakterisert på en slik måte, at egenskapene kun er avledet av deres 

kulturelle bakgrunn. En slik diskurs overser variasjonen av tro, praksis og 

virkelighetsforståelse i en gruppe, og gjør dette mindre viktig (Hjelm 2014, s. 141). 

I kritisk diskursanalyse er det som ikke blir sagt like viktig å legge merke til som det som blir 

sagt. Det som ikke blir sagt, representerer det som er innforstått, det alle sammen er enige om, 

og kan være en viktig nøkkel for å kunne sin noe om maktforhold, slik kritisk diskursanalyse 

ønsker å gjøre. Et eksempel på dette er å omtale noe som «sunn fornuft», her i betydningen 

«common sense». Når man omtaler noe som sunn fornuft, er dette en effektiv måte å ivareta 

hegemoni, fordi at noe er sunn fornuft, vil si at det er det naturlige, det som alle tenker. 

Hegemoni i denne sammenhengen er en spesifikk tolkning av virkeligheten (Hjelm 2014, s. 

141). 

Hjelm (2014) foreslår, at et av de størst målene med et kritisk diskursivt blikk på ideologi er å 

vise hvordan ideologi er med på å undertrykke forskjellige praksiser, og på den måten blir 

ideologi forbundet med misrepresentasjon. Dette fordi hele virkeligheten ikke får komme 

frem i diskursen.  Den kritiske diskursanalysen er interessert i hvordan variasjon undertrykkes 

og hegemoni produseres. Denne formen for diskursanalyse tar det som anses som sunn fornuft 

og passende i et samfunn, og bruker det til å analysere hvordan disse diskursive 

konstruksjonene brukes til å undertrykke alternative diskurser (Hjelm 2014, s. 142). 

Et annet poeng om sansing, og tilegnelse av kunnskap, som Neumann presenterer, er hvordan 

mennesket ikke direkte klarer å sanse verden. Man er avhengige av modeller for å forstå, eller 

gripe verden an. Mennesker utsettes for et uendelig antall sanseinntrykk, og er avhengig av å 

kunne kategorisere disse for at sanseinntrykkene skal ha noen mening. Det at man sorterer og 

organiserer, velger og velger bort sanseinntrykk, tilsier at man ikke opplever verden kun ved 

sansene alene, og direkte, men at man trenger et system av mening. Dette systemet av mening 

er også aktivt med på å skape den virkeligheten vi opplever (Neumann 2010, s. 32). 

For å vise hva at det uten å ha modeller for hva som sanses, så er det vanskelig å sanse i det 

hele tatt, viser Neumann til noe han kaller sansinnramming. Det er et utgangspunkt for studer 
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av det sosiale ved å se på ved hjelp av hvilken ramme man velger å fortolke noe, og hvordan 

forventningene til hva som vil finnes innenfor denne rammen er med på å avgjøre hva man 

faktisk sanser. Neumann viser til et eksempel hvor man har gitt barn i oppgave å avtegne et 

bilde av en kopp uten hank, hvor barna har tegnet en kopp med hank. Selv om de ‘ser’ en 

kopp uten hank, ‘ser’ de sin egen forventing av hva en kopp er. De ser modellen ‘kopp’. Av 

dette kan vi finne at sansingen slettes ikke skjer uten innblanding av noe mer, eller umediert. 

«Mellom verden og vårt grep på den kommer representasjonene av verden» (Neumann 2010, 

s. 33). 

I eksemplet med koppen ovenfor, fantes det et riktig svar på hvordan verden var ‘der ute’. 

Som regel er det derimot ingen fasit for hvordan ting ‘egentlig’ er, men en form for 

forhandling om hva som sanses. For å skape mening, hentes modeller av virkeligheten frem 

fra det mentale arkivet, og brukes i den aktuelle situasjonen. Disse modellene er, ifølge 

Neumann (2010), sosialt reproduserte fakta. En kopp har alltid hanke, for å fortsette med det 

tidligere nevnte eksemplet. Neumann kaller disse modellene for representasjoner, med fokus 

på re-presentasjoner. Representasjoner er hendelser, ting og forekomster som de fremstår for 

oss. Ikke disse tingene, eller hendelsene i seg selv, men slik vi oppfatter de, ved hjelp av språk 

og kategorier. I følge Neumann er det en diskursanalytikers oppgave å undersøke disse 

representasjonene, hvordan de dannes og hvordan de utbredes, og hvilke ulike 

representasjoner som utgjør ulike diskurser (Neumann 2010, s. 33-34). 

Det siste poenget Neumann presenterer i denne sammenhengen dreier seg om observatørens, 

eller den sansende sin posisjon. Tradisjonelt sett har man sett på observatøren som en som står 

utenfor det som det skal forskes på. Han kan på en passiv måte ta inn over seg virkeligheten. 

Denne måten å se på observatøren på tar ikke inn over seg at den som observerer også er 

sosialt situert (Neumann 2010, s. 34). 

I denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan ulike representasjoner blir presentert og 

representert på Frihetskamp.net. Et eksempel på en slik representasjon er pressen, som blir 

sett på som løgnaktig og ikke til å stole på. Når Frihetskamp.net skriver omtaler pressen i 

Norge som «Fiendemedia» (Frihetskamp.net 2017, 22.09.) og «løgnpressen», 

(Frihetskamp.net 2017, 17.09.e) er dette to ulike representasjoner av pressen. Disse 

representasjonene konstruerer en oppfatning av pressen, som ikke til å stole på, og med det 

innforstått at pressen aktivt lyver. Pressen blir også representert en del av den såkalte fienden. 

Dette er med på å konstruere en virkelighet hvor man er i krig, og pressen står på siden til 
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fienden i denne krigen. Begge disse representasjonene er med på å delegitimere pressen som 

samfunnsinstitusjon.  

Neumann (2010) forteller om tre generelle steg man kan ta i en diskursanalyse. Det første 

steget er å velge og avgrense en diskurs. I min oppgave så velger jeg i hovedsak å se på 

diskursen omkring den såkalte «jødiske verdensregjeringen», eller ZOG, Zionist Occupational 

Government, som det også blir omtalt som. En av de viktigste lagene i diskursen som føres på 

Frihetskamp.net omkring den såkalte «jødiske verdensregjeringen» er innvandringsdiskursen. 

Denne blir også (og re-presentert), i Frihetskamp.net sine tekster. Avgrensingen som blir gjort 

i denne oppgaven er til diskursen omkring den «jødiske verdensregjeringen» og 

innvandringsdiskursen. Det andre steget er å finne denne diskursens ulike representasjoner. 

Det vil si, diskursens ulike virkelighetsoppfatninger og syn på verden. Siden jeg i min 

oppgave er mest interessert i DNM sine virkelighetsoppfatninger er det disse jeg vil 

konsentrere meg mest om. Det siste steget som Neumann presenterer er å finne de ulike 

lagdelingene til diskursen. Dette steget handler om å finne ut om de ulike trekk ved de 

forskjellige representasjonene er konstante og like, eller om de endrer seg. Å finne ut om de 

ulike trekkene ved representasjonene forener eller differensierer er en del av dette steget. 

Neumann trekker frem et eksempel på dette ved å vise til representasjoner og reproduksjon av 

kjønn. Det er en rekke forskjellige trekk som utgjør grensen mellom kjønn. Både biologiske, 

slik som ulike genitalier, men også sosiale, som hva slags oppførsel som forventes av ulike 

kjønn. Man kan se for seg at få, og kanskje ingen av disse på sikt vil være uforanderlige, men 

de ulike trekkene vil ikke ha like lett for å bli forandret. Det er lettere å avvæpne et 

kjønnsbestemmende trekk som at menn bør kjøre bil, enn trekket at kvinner føder barn 

(Neumann 2010, s. 62-63).  
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4 Analyse 

4.1 Funn 

4.1.1 Tematisk inndeling av innholdet i Frihetskamp.net 

Ved hjelp av en tematisk analyse av innholdet i DNM sin norske avdelings nettsted, 

Frihetskamp.net, har jeg funnet at det er mulig å dele innholdet inn i fire deler, etter fire tema. 

De første to temaene har en viss sammenheng, det er innvandring, og jødekonspirasjoner. Det 

tredje temaet omhandler det Frihetskamp.net karakteriserer som moralsk forfall og seksuelt 

avvik. Dette temaet er heller ikke helt adskilt fra temaet om jødekonspirasjoner, siden jøder 

ofte holdes ansvarlig for dette såkalte forfallet. Det siste temaet jeg fant under min tematiske 

innholdsanalyse, var artikler hvor Frihetskamp omtalte seg selv.  

Disse forskjellige temaene har jeg funnet ved å lese samtlige artikler som ble lagt ut som 

nyheter i perioden 1. september til 30. september 2017, på nettstedet Frihetskamp.net. Ved å 

lese disse tekstene flere ganger har jeg opparbeidet meg inngående kjennskap til hvilket 

innhold som postes på denne siden. Til tross for dette, er min rolle som den som velger alltid 

til stede, og selv om disse temaene kan argumenteres for, er dette utvalg som jeg har gjort 

selv, og disse må sees med det forbehold, at det jeg har valgt de, med alle mine forutsetninger 

for å gjøre det valget. Disse kategoriene er en måte å beskrive virkeligheten på.  

Et tema det ville vært meget interessant å se nærmere på er temaet jeg i denne oppgaven har 

valgt å kalle for moralsk forfall. Dette finner vi flere eksempler på i Frihetskamp.net, hvor 

forskjellige typer av det de ser på som moralsk forfall blir beskrevet. Den 5. september 2017 

ble det lagt ut en artikkel som omhandler en mann som onanerer foran en kvinne og barn om 

bord på et tog (Frihetskamp.net, 050917). Det ble også lagt ut artikler på det DNM vil 

karakterisere som ‘homopropaganda’ den 25. september 2017, ved omtale av NRK sitt 

program «jævla homo» (Frihetskamp.net, 25.09.17), og omtale av et homofilt par som 

oppdrar unger. (Frihetskamp.net, 01.09.17). Det ville vært interessant å se nærmere på 

hvordan homofili, blir omtalt på denne siden, for eksempel ved å se på hvordan homofili 

ifølge DNM blir ‘normalisert’. Å bli normalisert vil gjerne innebefatte at man ikke var normal 

i utgangspunktet, noe som kan si noe om hvordan homofili blir sett på. Ord som propaganda, 

som DNM bruker i forbindelse med «homopropaganda» gir ikke positiver assosiasjoner, men 
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heller negative assosiasjoner. I tillegg er propaganda gjennomtenkt og med et mål. Med andre 

ord er den såkalte «homopropagandaen» gjennomtenkt av noen.   

Jeg skulle gjerne sett en analyse av dette, men i min oppgave vil jeg ikke gå dypt inn i dette 

aspektet ved DNM sine tekster på Frihetskamp.net. Jeg vil i hovedsak konsentrere meg om 

tekstene som omhandler innvandring og de tekstene som omhandler det DNM mener er en 

jødestyrt global konspirasjon. Dette fordi jeg mener at disse diskursene sammen utgjør et 

meningsunivers hvor «det fremmede» er med på å utgjøre en trussel.  

Et av de temaene som blir omtalt hyppigst på Frihetskamp.net er innvandring. Her finner vi 

forskjellige sammenhenger innvandring blir omtalt. Innvandring blir omtalt i sammenheng 

med vold og kriminalitet, da gjerne i form av voldtekt eller ran (Frihetskamp.net 2017, 20.09). 

Vi finner også eksempler hvor innvandring blir omtalt på en måte hvor kostnadene ved 

innvandring kommer frem. Disse kommer frem ved å omtale innvandrere ikke bare som dyre 

i drift, men også som late, at de ikke vil jobbe for seg. Den tredje kategorien jeg finner 

innvandrere bli omtalt er en mistenkeliggjørende kategori. Flyktninger blir gjerne kalt 

«flyktninger», som for å antyde at de ikke er flyktninger. Denne formen for 

mistenkeliggjøring henger sammen med det konspiratoriske verdenssynet DNM presenterer 

på nettsiden Frihetskamp.net.  

FNs flyktningkonvensjon definerer flyktning på denne måten: «En flyktning er en person som 

har flyktet fra hjemlandet sitt, og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, 

nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe» (FN 2018). 

Et eksempel på et tilfelle hvor Frihetskamp.net føler at de har avslørt flyktninger for ikke å 

være faktiske flyktninger finner vi i en sak fra 8. november (Frihetskamp.net 2017), hvor 

Frihetkskamp.net omtaler saken om de såkalte «koranskolene». «Koranskolene», er navnet på 

«rehabiliteringssentrene», hvor utflyttere fra Somalia til Vest-Europa og USA sender sine 

barn til, for at barna skal komme nærmere sin Somaliske kultur. Ved disse skolene har det 

blitt rapportert om streng disiplin og grov vold (Christine Præsttun & Tormod Strand, 2017) I 

Frihetskamp.net sitt verdenssyn er det et bevis for at flyktninger ikke trenger å være i Nord-

Europa, siden de tydeligvis kan dra tilbake til landet de «flyktet» fra. «Norske medier har 

tidligere rapportert hvordan arabiske og nord-afrikanske såkalte flyktninger sender sine barn 

tilbake til hjemlandet for å gå på skole. Dette fordi de frykter at barna skal bli «for norske»» 

Frihetskamp.net 2017, 08.11.) Her ser vi og hvordan Frihetskamp.net fremhever en diskurs 
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hvor innvandrere ikke ønsker å integrere seg eller tilpasse seg det norske samfunnet. Som 

nevnt tidligere er dette, ifølge DNM fordi innvandrere ved å overta samfunnet, gifte seg med 

nordboere, på sikt vil utradere den såkalte «hvite rase» (Frihetskamp.net 2016 12.02). 

Jeg ønsker å se nærmere på de ulike lagene i DNM sine representasjoner av konseptet 

innvandring, og innvandrere. Hva består de ulike lagene av, og er de urokkelige, eller er de 

mer flyktige? DNM sine ulike lag i sin representasjon av innvandring og innvandrere er som 

følger:  

Innvandring skjer i stor skala. Ved bruk av begrep som «masseinnvandring» og «oversvømme 

Europa» blir innvandring presentert på Frihetskamp.net som noe som gjelder et stort antall 

mennesker. Også ved å bruke bilder av overfylte båter og trengsel representeres laget i 

diskursen som sier noe om hvilken dimensjon dette fenomenet har.  

Innvandring er farlig. Et lag i diskursen DNM fører på sitt nettsted er laget om at innvandring 

utgjør en fare for folk i Norden. Denne lagdelen av diskursen kan presentere ting som at 

følger av innvandrere er terrorister, innvandrere er kriminelle, innvandrere er voldelige, og de 

er mistenkelige. Man kan ikke vite om innvandrerne er de som de utgir seg for å være. 

Innvandring er også farlig for Nordens folk fordi innvandring, er et ledd i et langsomt 

folkemord av den hvite, ariske rase.  

Innvandring er kostbart. Dette laget i diskursen som DNM fører om innvandring, går på det 

økonomiske aspektet ved innvandring. Det dreier seg om ulike presentasjoner, som at 

innvandrere får sosialhjelp og er kostbare for staten av den årsak, siden innvandrere i denne 

representasjonen ikke jobber.  

Innvandring er en konsekvens av en bevisst, ondsinnet plan. Dette laget i presentasjonen av 

innvandring hos DNM, er et konspirasjonsteoretisk lag. Det går i korte trekk ut på at 

innvandring er et ledd i en jødisk elite sin plan om å underkue den ariske rase.  

Innvandrere er underlegne «den ariske rase.» Dette kan man si på grunn av at man regner med 

at det er genetisk forskjell på folk avhengig av hudfarge. Disse forskjellene kan dreie seg om 

ting som intelligens, moralsk karakter og så videre.  

Dette har vært en kortfattet gjennomgang av de jeg anser som de viktigste lagene i DNM sin 

innvandringsdiskurs. I det neste kapitlet vil jeg se nærmere på hvert punkt, og argumentere for 
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at de faktisk er de ulike lagene i DNM sin innvandringsdiskurs. Jeg vil også se nærmere på i 

hvilken grad disse lagene er fleksible, eller rigide.  

Et interessant aspekt ved tekstene som utgjør datagrunnlaget i denne teksten er hvordan det i 

mange tilfeller er implisitt hva som er meningsinnholdet. I en tekst som omhandler et ran og 

mishandling av en 95 år gammel kvinne i Malmö (Frihetskamp.net 2017, 02.09d) står det ikke 

eksplisitt at kvinnen har blitt offer for gjerningsmenn med innvandrerbakgrunn. Likevel kan 

vi se at saken har havnet under emneknaggen «flerkultur». Det er en rimelig antagelse å anta 

at Frihetskamp.net er av den oppfatningen av at gjerningsmennene er av innvandrerbakgrunn, 

selv om det i teksten det refereres til som kilde, ikke står noe som skulle tilsi dette, i det 

minste så kan man se at saker som omhandler vold blir satt i sammenheng med innvandring. 

Dette er med på å bekrefte inntrykket av at innvandrere er voldelige, og farlige, og at økt 

innvandring gir økt vold og kriminalitet, slik som ran og mishandling, i dette tilfellet.  

Et lignende eksempel på dette kan vi finne fra samme dag (Frihetskamp.net 2017 02.09c), 

hvor hendelsen som blir omtalt er et knivran av en kvinne med barnevogn. Også denne saken 

blir omtalt under emneknaggen «flerkultur». I denne teksten kan vi i tillegg se at byen hvor 

ranet fant sted blir omtalt som «den innvandrertette byen Malmö» (Frihetskamp.net 2017, 

02.09.c.). I begge disse tekstene er det begått kriminalitet, i form av ran, og i begge tekstene 

er det implisitt at det er noen med innvandrerbakgrunn som står bak, og begge tekstene er 

med på å fremme et representasjonen av innvandreren som voldelig og kriminell.  

I teksten som omhandler kvinnen med barnevogn, er det i tillegg bemerket at politiet «som 

vanlig» ikke har gått ut offentlig med et signalement av gjerningspersonene. (Frihetskamp.net 

2017 02.09c) I dette kan det sies at det ligger kritikk av en systematisk unnlatelse å meddele 

at gjerningspersonene i dette, og andre lignende, forbrytelser er av innvandrerbakgrunn. DNM 

mener at det er en jødisk gruppe som styrer mediene, så med det i tankene, og som 

underforstått kunnskap når man leser disse tekstene er det ikke vanskelig å slå en konklusjon 

hvor det er et systematisk hemmelighold av etnisiteten til gjerningspersoner for å skjule den 

antydete sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet.  

Disse to tekstenes bruk av emneknaggen «flerkultur» kan også sies å være en kritikk. Det er 

en kritikk av konseptet flerkultur og idéen om at man kan leve fredelig, flere kulturer 

sammen. En av de politiske hovedpunktene til DNM er at de ønsker at den «nordiske kultur» 

og «rase» (Frihetskamp.net 2016, 12.02) skal beskyttes, og at disse skal leve i fred i Norden. 
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Det å kritisere konseptet flerkultur og det som oppfattes som flerkultur i praksis er i tråd med 

dette politiske punktet. 

 

Hvorfor tekstene ikke mer eksplisitt forklarer sitt meningsinnhold, men ønsker å være mer 

subtile er et interessant spørsmål. Det kan være fordi man ønsker å fremstå som en seriøs 

nyhetsaktør, og at for opphisset språk kan gå på bekostning av kredibilitet. 

Det kan og ha en sammenheng med det konspiratoriske. At alle som leser tekstene er 

innforstått, med beskjedene som sendes. Det at de vet noe som de som ikke er opplyste om 

konspirasjonen ikke vet noe om (Jupskås 2012, s. 164). Man er stolte over å ha identifisert 

denne sannheten om verden som ingen andre har forstått.  

Angående det indirekte språket bør det også bemerkes at DNM, særlig i Sverige, har en 

overhengende trussel for å bli anmeldt for «hets mot folkgrupp» ved bruk av hets mot 

folkegrupper, som jøder eller muslimer, og at dette kan påvirke måten disse gruppene blir 

omtalt på Frihetskamp.net. Frihetskamp.net har også regler for hva som kan skrives i 

kommentarfeltene, og er bevisst at det er noe fra styresmaktene som har de under oppsyn. 

Lederen for DNM, Simon Lindberg, er også anmeldt for «hets mot folkgrupp» etter å ha brukt 

såkalt «seiers-hilsen», en handbevegelse som er forbundet med uttrykket «heil Hitler». Etter 

NRK Brennpunkt sin visning av programmet «Rasekrigerne», en dokumentar som omhandlet 

DNM, ble også 13 medlemmer av DNM anmeldt for det samme, etter samme handling 

(Hansen & Kumano-Ensby 2017, 20.12). 

 

4.1.2 Innvandring skjer i stor skala  

Hvis vi ser på hvilke ord som blir brukt til å beskrive fenomenet ‘innvandring’ så kan man 

finne flere interessante ting. Ordet «masseinnvandring» blir brukt i flere artikler. Dette ordet 

kan sies å vise til det DNM ser på som en stor økning, og en fokusering på mengde, at det er 

mange. Eksempler på bruken av dette ordet finner vi den 14. juli 2017 (Frihetskamp.net 2017, 

14.07), 8. august 2017 (Frihetskamp.net 2017, 08.08.) og 17. september 2017 

(Frihetskamp.net 2017, 17.09.b). 
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Hva kan man tyde av en slik måte å beskrive innvandringen til Norden på? For det første er 

den virkeligheten som her konstrueres, en virkelighet hvor det er en voldsom innvandring som 

foregår. Dette er under forutsetning at alle former for opplevd virkelighet har en konstruert 

natur, slik jeg har diskutert i metodekapitlet, noe som ikke nødvendigvis sier noe om det som 

er «der ute».   

At det blir slått opp med store bokstaver (Frihetskamp.net 2017 14.07.) kan også si noe om 

det underforstått sjokket ved dette. At det står med store bokstaver kan tilsi at det er 

sjokkerende.  

En annen måte Frihetskamp.net omtaler dem som de mener er innvandrere av Norden på, er 

ordbruk som «rasefremmed» (Frihetskamp.net 2017, 20.09.b). Med dette ordvalget kan man 

anta to resepsjoner eller modeller av virkeligheten. En av disse er at menneskeheten er delt 

opp i ulike «raser» med forskjellige fysiske og mentale egenskaper. Dette sammenfaller med 

DNM sitt syn på evolusjon, hvor de forklarer at mennesket har utviklet seg til forskjellige 

raser og at man ikke burde blande seg med hverandre. Noe som igjen er et av 

hovedargumentene for at man ikke burde ha innvandring (Frihetskamp.net 2016, 12.02).  

DNM forklarer sin motstand mot innvandring på flere måter, og viser gjennom utvalget av 

artikler de velger å poste på sin nettside, hvilke narrativ, og hvilke diskurser de velger å støtte 

opp under, og underbygge denne resepsjonen av virkeligheten.  

Det at man omtaler innvandring til Norden og vesten for øvrig som «masseinnvandring» kan 

også ha noe med hvordan DNM ser på effektene av innvandring. Som vi skal se i de neste 

sidene, mener DNM at innvandring har negative konsekvenser, og ved å tilføye prefikset 

«masse» vil dette og kunne argumenteres for at det i dette perspektivet kan virke som om  

En annen måte man kan se hvordan DNM forsøker å fremstille innvandringen som noe som 

skjer i stor skala, er bildebruken som brukes i sammenheng med omtale av innvandring. I 

flere artikler kan man finne at innvandrere blir omtalt som en «bølge», som «skyller inn over 

Europa. «… Bølgen av masseinnvandring skylte innover Europa.» (Frihetskamp.net 2017, 

07.09.). Dette blir en del av en metafor hvor innvandrerne til slutt vil «oversvømme» alt. «… 

ønsker å fjerne Sveriges suverenitet totalt, og oversvømme landet med fremmed» 

(Frihetskamp.net 2017. 07.09.). Bruken av metaforen «bølge» kan man også finne i andre 

tekster postet på nettstedet: 
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Både «… tvinge de til å ta imot nye bølger av innvandrere fra den tredje verden.» 

(Frihetskamp.net 2017, 22.09.b) og «Forbundskansler Angela Merkels tidligere beslutning om 

å slippe inn over en million migranter fra den tredje verden innen 2015 har offisielt blitt 

koblet til en bølge av økt kriminalitet som har skylt over landet.» (Frihetskamp.net 2017. 

27.09.c), er eksempler på bruken av denne metaforen. Bruken av bølge som bilde kan være en 

måte å både si noe om den uregjerlige naturen av innvandringen, slik de ser det. Det kan også 

være at ordet «oversvømme» skal vise til at DNM mener det er fullt av innvandrere i Norden. 

Når noe er oversvømt er det fullt, dermed blir oversvømme et effektivt bilde på det poenget 

DNM prøver å formidle.  

En annen måte Frihetskamp.net man kan tolke som et forsøk å formidle at innvandringen 

skjer i stor skala på er ved hjelp av bildebruken. Enten det er bilde av overfylte båter 

(Frihetskamp.net 2017, 15.09.b) eller store menneskemengder (Frihetskamp.net 2017, 

17.09.a), er det i begge tilfeller snakk om mange mennesker og trengsel, og er med på å bygge 

opp et bilde av et problem som er stort i omfang.  

4.1.3 Innvandring er farlig 

Et sentralt tema blant de såkalte nyhetsartiklene på Frihetskamp.net er sammenhengen 

mellom innvandring og vold. Implisitt og eksplisitt forklares det hvordan innvandrere er 

voldelige, og sørger for en økning i voldsbruk. Det kan være interessant å se hva er det som 

omtales og hva er det som ikke omtales. Ifølge Hjelm (2014, s. 141) Kan man si mye om hva 

som menes ved også å legge merke til hva som ikke omtales, og hva som fått idéhegemoni og 

blitt sunn fornuft innenfor en diskurs. Eksempel på eksplisitt kobling av vold og innvandring 

kan vi finne i en artikkel fra 20. september, hvor det omtales en økning av voldtekter i Italia, 

og denne blir satt i sammenheng med økning av innvandring.  

Italia har de siste årene tatt imot over 600 000 såkalte flyktninger, hovedsaklig 

[sic] fra afrikanske land. Voldtektsbølgen har ikke uventet økt oppslutningen til 

innvandringskritiske partier som Lega Nord. (Frihetskamp.net 2017, 20.09) 

Dette sammen med et illustrasjonsfoto av afrikanske flyktninger på en overfylt båt og omtale 

av afrikanske ungdommer siktet for voldtekt, er med på å gi et bilde av Italia som land holder 

på å bli oversvømt av afrikanere, noe som, ifølge DNM, fører til en økning av voldtekter.   
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Selv om det kommer tydelig frem av bildebruken at DNM mener at voldtektene har en direkte 

sammenheng med innvandringen, står det ikke direkte at voldtektene skjer på grunn av 

innvandring. DNM trenger ikke å si det, fordi det at innvandring fører til at flere blir voldtatt 

har blitt selvsagt innenfor DNM sin innvandringsdiskurs og har blitt et idéhegemoni. 

Vold trenger ikke nødvendigvis eksplisitt å bli satt i sammenheng med innvandring. Den 11. 

september 2017 (Frihetskamp.net 2017, 11.09.b) ble det lastet opp en artikkel som viser et 

brutalt ran og angrep på en hvit mann av en svart mann. Denne videoen er med på å bygge 

opp under inntrykket av at svarte menn er mer tilbøyelige til å bruke vold. Implikasjonen av 

dette kan sies å være at en økning av svarte menn i Norden vil føre til at en økning av vold. 

Det er uklart hvordan det er relevant for en norsk nettavis å omtale et amerikansk ran om man 

ikke ønsker å si noe mer enn å kun rapportere om et ran.  

«… en svart mann helt uprovosert river lommeboken ut av hendene på en kunde før han 

brutalt angriper ransofferet» (Frihetskamp.net 2017, 11.09.b). Her er det også interessant 

ordbruk, for de som ikke skulle ønske å se videoen, beskriver artikkelen innholdet. Teksten er 

tydelig på at angrepet er uprovosert. Selv om dette ikke nødvendigvis kommer frem av 

angrepet, poengteres dette. Dette passer inn i en diskurs hvor svarte menn vil ty til vold uten å 

ha noen grunn til det, i motsetning til DNM som ikke er redde for å bruke vold men, ifølge 

dem selv, kun gjør dette i selvforsvar. «At Motstandsbevegelsen utelukkende tillater 

voldsbruk i selvforsvar, nevnes naturligvis ikke i artikkelen» (Frihetskamp.net 2017, 22.05). 

Et eksempel på dette finner vi da også senere i artikkelen, hvor det blir linket til en video som 

viser ulike tips til selvforsvar (Frihetskamp.net 2017. 11.09.b). En undertekst det er mulig å 

lese av dette er at man bør lære seg å forsvare seg selv og sine kjære fordi voldelige svarte 

menn kommer, og har allerede kommet, til landet vårt. Av denne grunn bør man være beredt 

og trene seg opp.  

Man kan også finne flere eksempler som knytter innvandring til vold og skade. Den 14. 

september (Frihetskamp.net 2017, 14.09.) omtales en klager på sikkerheten ved et 

akuttmottak i Malmö.  «Noen ganger får de skuddskadede dumpet ved inngangen. De blir 

truet med kniver og våpen og lider av ekstrem stress, men lederne på sykehuset nekter for 

usikkerhet.» En slik voldsom beskrivelse av hverdagen for vektere er satt i sammenheng med 

følgende «tagger» for artikkelen: Flerkultur, kriminalitet, masseinnvandring og Sverige.  

Vi finner også et eksempel på omtale av innvandrere og kriminalitet den 27. september, hvor 

en sak omhandler en statistikk hvor man finner at 45 prosent av siktede i Berlin ikke har tysk 
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pass. Denne artikkelen har også emneknagger knyttet til den. Her finner vi 

«masseinnvandring», «flerkultur», og «kriminalitet» blant emneknaggene (Frihetskamp.net 

2017. 27.09). Denne teksten kan også sies å knytte innvandring og kriminalitet sammen.  

4.1.4 Innvandring er kostbart 

Dette er et gjennomgående undertema i saker som omhandler det større temaet innvandring. I 

flere av sakene som blir lagt ut er det bemerket hvordan innvandrere koster landet de 

innvandrer til penger, og hvordan de ikke ønsker å bidra til samfunnet ved å snyte på 

velferdssamfunnet de nordiske statene har bygget seg. I en artikkel som ble postet den 21. 09. 

skriver Frihetskamp.net om en Nacka Kommune, og deres innkjøp av boliger på denne måten:  

Her om dagen skrev Nordfront om at Sverigedemokraterna i Nacka hadde oppdaget at 

Nacka kommune kjøpte bosteder til en rasefremmed, hans tre koner og deres barn for nesten 

14 millioner kroner. Men dette er ikke alle pengene som kommunen har sløst på bosteder til 

innvandrere. Siden januar i fjor har de kjøpte ytterligere 94 leiligheter for sammenlagt hele 

305 millioner kroner (Frihetskamp.net 2017, 21.09.). 

Her kan man legge merke til begrep som «rasefremmed» og at det påpekes hvordan denne 

mannen visstnok har tre koner, noe som i denne sammenhengen er med på å fremheve hvorfor 

det er feil at kommunen skal bruke penger på dette, i første omgang, men også hvorfor det er 

feil med størrelsen på pengebruken  

Et sentralt poeng man kan tyde i denne teksten er det at innvandring er kostbart. Uavhengig 

om man burde bruke penger på dette eller ikke, selv om det er åpenbart hva som er DNM sitt 

syn på saken. Dette kan være et forsøk på å fremme sin oppfatning av virkeligheten, eller 

resepsjon, i den nasjonale, eller nordiske innvandringsdiskursen. Dette synet på innvandring 

som kostbart for samfunnet blir en representasjon som blir representert ved flere tilfeller på 

denne nettsiden.  

Et annet eksempel på fokuset på kostnadene ved innvandring ble postet den 11. september. 

«MASSEINNVANDRING Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil masseinnvandringen til 

Norge koste 10 000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025» (Frihetskamp.net 2017, 

11.09.c). Dette er også et eksempel på hvordan man velger å fokusere på dette med 

kostnadene ved innvandring. 

Et annet eksempel på dette finner vi i en tekst som omhandler en sak hvor det påstås at 90 

prosent av Østerrikes innvandrere mottar sosialhjelp. I teksten blir det først fokusert på de 
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store kostnadene ved innvandring. «.. 90 prosent av innvandrerne mottar sosialhjelp, hvilket 

er en enorm belastning for landets velferd og økonomi.» (Frihetskamp.net 2017. 22.09b). 

Deretter presenterer teksten en nasjonalstat som protesterer mot EU, og ikke godtar deres 

krav, før man skriver at dette tas dårlig imot i EU. Denne teksten er med på å representere 

polemikken mellom nasjonalstatene som kanskje ikke vil ha innvandring, og EU og 

«globalistene» som ønsker innvandring av sine egne, umoralske grunner.  

En av DNM sine 9 hovedmål går ut på å sende alle som ikke er nordiske ut av Norden. At en 

stor del av tekstene som blir lagt ut som nyheter fokuserer på at innvandring er kostbart, er 

med på å underbygge nødvendigheten av å gjennomføre dette målet, både ved å finne nye, 

‘ferske’ eksempler, og bevis på det som blir påstått i disse hovedmålene, men er også med på 

å re-presentere dette innholdet, for å forsterke dette narrativet.  

4.1.5 Innvandring er en del av en bevisst, ondsinnet plan 

Den neste kategorien eller temaet valgt for å beskrive et utvalg av de tekstene som blir lagt ut 

på Frihetskamp.net har jeg valgt å gi navnet mistenkeliggjøring, eller mistenkeliggjørende 

tekster, eller vendinger. Dette undertemaet står heller ikke frittstående fra de andre 

undertemaene, men jeg mener at det karakteriserer en spesiell tone, i tekstene, som kan 

rettferdiggjøres å få sitt eget undertema.  

Et sted man kan finne dette er hvordan ordet flykninger alltid står i hermetegn. Det kan man 

for eksempel finne i en artikkel som ble postet den 20. september (Frihetskamp.net 2017b). 

Her har ordet «flyktningene», havnet i hermetegn. Flere eksempler på dette kan man finne fra 

16. juli (Frihetskamp.net 2017. 16.07), 1. august (Frihetskamp.net 2017, 01.08) og 5. juli 

(Frihetskamp.net 2017, 05.07.) I en annen tekst fra samme dag kan vi finne at ordet 

«flyktninger» fått prefikset «såkalte» (Frihetskamp.net 2017, 20.09c) Det er rimelig å anta at 

det kan være flere grunner til å ta dette forbeholdet med tanke på ordet «flyktning». En årsak 

kan tenkes å være at forfatterne av disse tekstene ikke mener at de som blir omtalt er 

flyktninger. Det passer ikke veldig godt inn i fortellingen om innvandrere som kommer til 

Norden for å utnytte velferdssystemet, at de samme innvandrerne er på flukt. 

Det går også an å lese dette forbeholdet som en protest mot det som blir sett på som feilaktig 

informasjon vedrørende innvandrere. Det vil si en protest mot det statsapparatet og de 

strømninger i samfunnet som ønsker å ta imot flykninger. Ved å sette spørsmålstegn rundt 
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premissene for å ta imot flykninger, nemlig spørre hvorvidt disse faktisk er flykninger, kan 

man forsøke å underminere årsakene til at man tar inn innvandrere i det hele tatt. 

DNM kan altså sies å på den ene siden ha dette forbeholdet hva gjelder konseptet 

«flyktninger» fordi det kommer på tvers av fortellingen om at innvandrere kommer til Norden 

for å utbytte dem. På den andre siden kan dette sees på som en protest mot styresmakters 

terminologi og legitime årsaker til å ønske innvandring.  

Hvordan man omtaler fenomen og begrep kan ha stor innvirkning på hvordan man tenker om 

dem. Dette er en måte å representere sine syn og holdninger om det man omtaler. Som jeg 

nevnte i teorikapitlet har diskursen en ideologisk funksjon, hvor man utvikler «riktige» måter 

å tenke og snakke om ting på, fra et spesielt perspektiv, og unnlater å fortelle om denne 

sakens mangfold (Hjelm 2014, s. 141). Som nevnt ovenfor omtales flyktninger aldri som 

flyktninger i tekstene som blir lagt ut på Frihetskamp.net, men har alltid et prefiks eller et 

forbehold, for å vise at det ikke er akseptert at disse faktisk er flykninger men at det kan være 

andre motiv som står bak emigreringen.  

Denne omtalen av konseptet flyktninger kan knyttes til DNM sin oppfatning av at 

innvandring kun er et ledd i et plott om å kue «den hvite ariske rase». Bruken av hermetegn til 

dette begrepet henspiller til planen som den såkalte «jødiske verdensordenen» har om å 

«oversvømme» vesten med innvandrere. «Flyktninger», blir på denne måten kode for agenter 

som kommer til vesten fordi dette er i den beste interessen til en liten jødisk elite.  

4.1.6 Innvandrere er underlegne «den ariske rase» 

 

For å forstå den virkelighetsforståelsen som formidles på Frihetskamp.net, er det et viktig 

poeng å ta med i beregningen at DNM mener at man kan dele mennesker opp i ulike raser og 

at disse rasene har ulike egenskaper. Egenskaper som DNM tillegger den såkalte «ariske 

rase», som de ser seg selv som, er skrevet i klartekst på deres hjemmeside, og innebefatter 

blant annet «samarbeidsvilje, oppfinnsomhet, ordenssans, disiplin, troskap og altruisme» 

(Frihetskamp.net 2016, 12.02).   

I følge deres egne ord er det ikke snakk om et hat mot de andre rasene, men mer at man mener 

at ulike raser bør leve adskilt fra hverandre, siden innvandringen «øker kriminaliteten og 

skaper kulturelle konflikter» (Frihetskamp.net 2016, 12.02).  
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Her kan vi tydelig se at Frihetskamp.net skriver om at man ikke mener at ulike «raser» bør 

leve side om side. I det neste avsnittet skal jeg se på eksempel fra tekster i datagruppe 1 hvor 

man fremstiller personer fra andre såkalte «raser».  

Den 11. september (Frihetskamp.net 2017, 11.09.b) omtales et brutalt ran av en hvit mann 

begått av en svart mann. Teksten inneholder også en video av ranet. I denne saken fremstår 

den svarte mannen som nådeløs, voldelig, men også ikke særlig smart, siden han for det første 

ble fanget av et kamera, men også fordi han kun kom unna med «omkring 270» kroner 

(Frihetskamp.net 2017, 11.09.b.). 

I teksten kan vi lese at mannen «helt uprovosert river lommeboken ut av hendene». 

(Frihetskamp.net 2017. 11.09.b) Dette står i kontrast til hvordan de selv ser på sin egen 

voldsutøvelse. I et intervju med Filter Nyheter uttaler leder for den norske avdelingen av 

DNM, Håkon Forwald, at «Selv ved fysiske angrep er vi tilbakeholdne i voldsbruk.». 

Selvforsvar regnes som den eneste anledningen hvor DNM sine medlemmer har mulighet til å 

bruke vold (Klungtveit 2017, 10.02). Her kan vi se forskjellen på hvordan den «svarte» 

mannen bruker vold uprovosert, mens DNM bruker vold kun hvis provosert, og nesten ikke 

da en gang. Det skal sies at dette selvforsvarsbegrepet strekkes langt, og at DNM blant annet 

angrep en antirasistisk demonstrasjon i Kärrtorp i 2013 (Klungtveit 2017, 10.02). 

Et annet eksempel på omtale av svarte menn i Frihetskamp.net kommer den 20. september 

hvor nettstedet omtaler en hendelse som har blitt beskrevet som en «voldtektsbølge» i Italia. I 

denne teksten skildres flere av voldtektene. «I slutten av august ble et polsk kjærestepar 

overfalt og ranet. Kjæresten ble mishandlet mens hans 26 år gamle kjæreste ble gjengvoldtatt 

av fire menn gjentatte ganger.» (Frihetskamp.net 2017, 20.09.c.) er et eksempel på dette, 

mens «Mandag ble en tysk kvinne ranet, bundet til en påle, voldtatt og forlatt naken i en park i 

Roma. Gjerningsmannen skal ha stappet et lommetørkle i munnen på kvinnen, slik at hun ikke 

klarte å rope om hjelp.» (Frihetskamp.net 2017, 20.09.c) er et annet eksempel. Det vi ser i 

disse eksemplene er en voldsom brutalitet og hensynsløshet. At det er afrikanere som utfører 

disse brutale voldtektene er med på å bygge et bilde av afrikaneren som brutal og hensynsløs.  

Den 11. september er det også en tekst som omtaler kostnader knyttet til innvandring. «Ifølge 

SSB ventes flertallet av innvandrerne å komme fra land i Afrika og Asia, grupper som i dag 

har lavere yrkesdeltakelse.» (Frihetskamp.net 11.09.c) Stikkordet er «lavere yrkesdeltakelse». 

Dette er i diskursen Frihetkamp.net, legger frem en sammenligning av hvor den «ariske rase» 



39 

 

jobber hardere enn andre raser, og kan derfor argumenteres for at er en måte DNM vil vise 

hvordan innvandrere er underlegne «den ariske rase».  

Denne diskursen blir ikke balansert ved å vise til saker med afrikanere i positivt fortegn, og 

denne ensidige, negative omtalen av afrikanere, er det som gjør at jeg mener at man kan se på 

dette som et eget lag i innvandrerdiskursen som føres på Frihetskamp.net  

 

4.2 De ulike lagene i konspirasjonsdiskursen 

4.2.1 Den jødiske verdensorden-diskursen 

Konspirasjonsteorien omkring den såkalte «jødiske verdensordenen», er komplisert og videre 

drøfting av denne vil komme senere i teksten. Henvisninger og antydninger til denne påståtte 

jødiske konspirasjonen kommer tett og i mange former på Frihetskamp.net. Gjennom kontroll 

av ulike lands regjeringer, bankvesenet, pressen, Hollywood og akademia, utøver jødene 

enten selv, eller i form av lakeier av disse et press på all verdens nasjoner og folk, og styrer i 

det skjulte, slik fremstilles den jødiske verdensorden-diskursen på Frihetskamp.net. 

(Frihetskamp.net 2016, 19.02.) 

Et argument som benyttes på Frihetskamp.net, er argumentet om at jødene har en slags 

iboende rasisme, rettet mot alle andre såkalte «raser» enn deres egen. Tanken om «det 

utvalgte folk» blir i denne representasjonen av virkeligheten knyttet opp mot et ønske å danne 

en verdensregjering. (Frihetskamp.net 2016, 19.02) 

På de neste sidene vil jeg se nærmere på noen av lagene av denne konspirasjonsdiskursen som 

blir representert på Frihetskamp.net.  
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4.2.2 Utbytting av folkeslag  

Som nevnt tidligere i denne oppgaven blir innvandring til Norden, representert som noe som 

er en følge av en overlagt, ondsinnet og jødisk plan. Et lag som man kan argumentere for er 

en del av konspirasjonsdiskursen til DNM er tanken om at man utbytter «den hvite, ariske 

rase», og erstatter den med såkalte «rasefremmede». 

Utbyttingsdiskursen som formidles på Frihetskamp.net, er en diskurs som representerer et syn 

på innvandring til vesten og Norden, som et ledd i en plan om å utslette den «hvite rase». I 

følge Frihetskamp.net, er det slik at kombinasjonen av en, ifølge dem, enorm innvandring til 

Norden, og det som i deres øyne er lave fødselstall blant kvinner i Norden, i tillegg til «det 

faktum at innvandrere i blant får barn med nordiske kvinner og menn, gjør at den «den ariske 

rase» vil dø ut (Frihetskamp.net 2016, 12.02.). 

Årsaken til denne såkalte planen, slik den blir representert på Frihetskamp.net, er at denne 

jødiske eliten, som har verdens «monetære infrastruktur» i sin hule hånd og for å hindre at 

den «hvite ariske rase» gjør opprør. «De globale sionistenes mål i dag, er ikke kun å fremme 

staten Israel, men også å arbeide for langsiktig ustabilitet i nasjoner som potensielt skulle 

kunne true deres maktstruktur» (Frihetskamp.net 2016, 19.02.). I denne representasjonen av 

virkeligheten presenteres «etnisk homogene» nasjoner som et ideal, en kontrast til de globale 

«sionistene», og som det eneste som kan rette på det som er feil og bekjempe den ondskapen, 

som ligger i at en liten gruppe med jøder, ifølge Frihetskamp.net, styrer verden 

(Frihetskamp.net, 2016, 19.02.). 

Et eksempel på dette fra datagruppe 1, kan man finne 7. september hvor Frihehskamp.net 

omtaler en sak som handler om at EU ønsket at Sverige skal endre på grensepolitikken sin ved 

å slutte med grensekontrollene. DNM sin representasjon av denne saken er at «globalistene», 

les jødene, i Brussel, ønsker å ta fra Svenskene enhver form for selvbestemmelse og 

oversvømme landet med innvandrere. Dette er et tydelig eksempel på laget i 

konspirasjonsteoridiskursen som går ut på at jødene står bak et folkemord gjennom å «bytte 

ut» «etnisk homogen» Norden med et Norden som ikke er dette.  

Et annet eksempel på hvordan Frihetskamp.net representerer dette laget av diskursen kan man 

lese i en tekst postet den 17. september som omhandler Sveriges innvandringsminister og 

hennes reaksjon på Italienske grenerestriksjoner. Under overskriften «folkeforræderi» omtales 

innvandringsministeren som opprørt over tiltak som Italia og Libya har gjort for å bremse 
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«masseinnvandringen». Hun «… har nå sendt inn klage til globalistene i Brussel» 

(Frihetskamp.net 2017, 17.09.b). Dette kan leses som en representasjon av diskursen om at 

«globalistene i Brussel», det vil si jødene som i det skjulte styrer verden, forsøker å sende en 

bølge av innvandrere til Europa, og at nasjonale politikere, slik som den svenske 

innvandringsministeren, Heléne Fritzon, blir sett på som lakeier, og forrædere mot sitt eget 

folk, derav «folkeforræderi».  

Dette laget av diskursen er et apokalyptisk lag, som er med på å fremheve nødvendigheten av 

aksjon og motstand. Dette fordi likegyldighet kan føre til at «de hvite» blir utryddet. I Buuren 

(2013, s.210) knyttes voldspotensiale til konspirasjonsteoretikere med et apokalyptisk 

verdenssyn. Hun argumenterer for at et konspirasjonsteoretisk verdenssyn ikke alene er nok 

til å få begå voldelige handlinger. Men når disse knyttes til en forstått situasjon hvor 

eksistensielle verdier som «rasens» overlevelse, står på spill, og man kjemper mot ondskap i 

en verdensomspennende konspirasjon, kan dette føre til en rettferdiggjøring av voldsbruk 

(Buuren 2013, s. 210-211). Skal man følge Buuren sin argumentasjon, kan man argumentere 

for at DNM har et voldspotensiale.  

4.2.3 Holocaust og skyldfølelse 

I en rettsak mot Fredrik Vejdeland hvor han ble anklaget og dømt for «hets mot folkgrupp» 

holdt Vejdeland en tale hvor han forklarte hva han mente med sin hyllest av Adolf Hitler, og 

et forsvar for sin egen ideologi, nasjonalsosialismen. Fredrik Vejdeland er sjefsredaktør for 

Frihetkskamp.net sin svenske søsterside, Nordfront.se. I denne talen snakker Vejdeland også 

om DNM sitt syn på Holocaust. Han snakker om hvordan han mener Holocaust er et påfunn, 

og hvorfor dette ifølge han ble funnet på (Frihetskamp.net 2015, 10.09.). 

Holocaust var, om man skal tro Vejdeland, propaganda fra seiersmaktene etter den andre 

verdenskrig. Hensikten med denne propagandaen var å få dømt fiendene i Nürnbergprosessen, 

som Vejdeland omtaler som en «rettsfarse». I tillegg til å få nazistene dømt etter den andre 

verdenskrig, skal Holocaust også ha vært et middel for å skjule seierherrenes egne 

krigsforbrytelser. På samme tid skal Holocaust være en «lønnsom industri» for staten Israel, 

og Vejdeland argumenterer for at Israels infrastruktur er bygd opp på penger fra 

krigsskadeerstatningen tyskerne måtte stå for.  
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Konspirasjonsteorien omkring den jødiske verdensordenen knyttes også til denne påståtte 

propagandaen til andre verdenskrig sine seierherrer, de allierte. «Myten» om Holocaust er 

nemlig, ifølge Vejdeland et effektivt politisk virkemiddel, tatt i bruk for å beskytte jøder mot 

kritikk. 

Og lenge etter krigen – ikke minst i dag – brukes det såkalte Holocaust som et politisk 

våpen som beskytter en viss gruppe fra enhver form for kritikk. Og dette politiske våpenet 

brukes også i denne rettssaken. Jeg kan ikke kritisere jødisk innflytelse i vestlige land, uten at 

Ingblad drar frem Holocaust-kortet på en fullstendig usaklig måte (Frihetskamp.net 2016, 

10.09). 

I Frihetskamp.net sin Holocaust-diskurs, representeres Holocaust som ikke bevist propaganda, 

men samtidig som en, av mange, måter å gi «hvite folk» skyldfølelse, og på den måten 

passivisere disse Dette kan man argumentere for at er det som Frihetskamp.net forsøker å 

formidle i dette sitatet:  

Kulturmarxistene var utrolig flinke til å påstå at vestlige menn var skyldig i all 

verdens elendighet inkludert kriger, slavehandel, rasisme, sexisme, homofobi, fremmedfrykt 

samt undertrykkelse av de lavere klasser. De vekket følelser av medlidenhet, sympati og 

medlidenhet for «ofre» i lavere klasser, samtidig som hvite ble demonisert (Frihetksamp.net 

2017, 2905). 

«Kulturmarxistene» er enda en kode som DNM benytter seg av for denne skjulte 

«sionistiske» verdensordenen. Det går an å påstå at Holocaust er et påfunn for å gi «hvite 

ariere» skyldfølelse er i denne diskursen et lag som blir representert i disse tekstene jeg har 

sitert. , 

Holocaust kan sies to lag i DNM sin diskurs om den. Den ene er at laget hvor Holocaust 

hadde en politisk begrunnelse, som et påfunn av de allierte etter den andre verdenskrig, noe 

som blant annet ga jøder penger som en følge av den tyske krigsskadeerstatningen. Det andre 

laget i DNM sin diskurs omkring Holocaust er at Holocaust er et politisk virkemiddel, som i 

dag brukes til å pasifisere «hvite».  

Poenget i dette kapitelet er ikke å diskutere hvorvidt Holocaust har funnet sted eller ikke, men 

å vise at DNM, gjennom Frihetskamp.net, representerer en diskurs hvor Holocaust har en 

funksjon av å være et politisk våpen, bevisst benyttet av en jødisk verdensregjering, for å 

sørge for at disse ikke får kritikk, og for å gi «den hvite rase» skyldfølelse, og dermed gjøre 

disse passive.  
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4.2.4 Jøder som fiender 

I tekstene som postes på Frihetskamp.net, blir jøder gjentatte ganger fremstilt som onde og 

representanter for det onde. Med kodeord som «sionister» og «globalister», blir jødene i dette 

laget av diskursen sett på som i seg selv onde, og som et motstykke til det gode, som ansees 

som Norden, nasjonalstaten, og den «ariske rase» (Frihetskamp.net 2014, 13.10).  

Et forbehold som blir tatt med tanke på jødene, er et forbehold, hvor man påstår at ikke alle 

jøder trenger å være «sionister» eller «globalister», samtidig som ikke-jøder også kan være 

«sionister», hvis de av religiøse eller økonomiske grunner kan rettferdiggjøre dette. Dette 

forbeholdet til tross, både «sionisme» og «globalisme», som i Frihetskamp.net fremstilles som 

det store onde de opponerer mot og som fienden, er sterkt knyttet til jødedommen.  

Eksempel på dette kan man finne på i dette sitatet. «Terrorhandlingen i Åbo ville ikke ha 

skjedd om Finlands regjering hadde prioritert innbyggernes sikkerhet fremfor sine egne 

karrierer Politikerne er beredt til å ofre befolkningens liv ettersom de vil tjene sine 

globalistiske overordnede i Finland, EU og internasjonalt» (Frihetskamp.net 2017, 04.09). 

Her fremstilles nasjonale politikere som lakeier for «globalistiske» krefter, som er kode for 

jødiske krefter, og disse jødiske kreftene beskyldes her for å ofre finske menneskeliv siden 

dette er i disse jødene sin interesse.  

Et eksempel på hvordan Frihetskamp.net omtaler jødene som fiender kan man finne den 22. 

september hvor pressen omtales som fiendemedia. Her er antagelsen at pressen klager på at 

DNM får lov til å demonstrere, er instruert, av sine eiere, den jødiske. I denne diskursen blir 

dette et tydelig prov på omtale av jøder som fiender (Frihetskamp.net 2017, 22.09.a). 

Et annet eksempel på hvordan jøder omtales som fiendtlig kan vi finne i samme tekst. 

«George Soros er trofast mot sin kulturmarxistiske doktrine, og støtter velvillig opp under 

folkefiendtlige elementer i hvite vestlige land.» (Frihetskamp.net 2017, 22.09.a) Her ser vi 

hvordan jøden, her representert ved Gergoe Soros, følger sin jødiske dogma, og støtter 

«folkefientlige elementer», altså fienden. I dette laget i konspirasjonsdiskursen, er det mange 

flere eksempler. Jøder og «sionister» blir ofte omtalt i negative ordelag på Frihetskamp.net.  

I artikler som omhandler jøder eller «sionister» er det ofte bilde av gamle, jødiske menn. 

Disse er gjerne plassert i bakgrunnen eller lignende. I bildet som bildeteksten i det forrige 

avsnittet refererer til kan man se et bilde av George Soros med et morskt blikk, side om side 
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ved bilder av unge menn i dis. Hvis man legger sammen bildeteksten og bildet, synes det som 

en rimelig tolkning å anta at budskapet som ønskes å formidles er at bak 

(mot)demonstrasjoner står George Soros eller andre jøder (Frihetskamp.net 2017, 22.09.a.). 

 

4.2.5 Kultur som kamparena 

Retorikken som benyttes på Frihetskamp.net, er ofte en retorikk som kan inne om en 

krigsretorikk. Og i DNM sitt syn, inspirert av hvit makt-miljø fra USA, er jødeovertakelsen 

allerede et faktum og man kjemper nå en «motstandskamp», mot den «sionistiske», og 

«globalistiske» verdensregjeringen som undertrykker «den hvite rase». Kulturen sees på som 

en arena hvor denne kampen vil finne sted og finner sted.  

I følge DNM står jødiske tenkere bak et fenomen som de kaller «kulturmarxisme», som er til 

for å destabilisere og utrydde «hvit vestlig kultur og sivilisasjon» (Forwald 2017, 06.07). 

Teksten forteller videre hvordan denne kulturmarxismen, som vi ikke må glemme at er en 

jødisk kreasjon, «går derfor til angrep på de samfunnsbærende og naturlige fundamentene og 

strukturene. Rase, familie, kjønn, tro, normer, moral, historie, identitet og legning er bare 

noen av kulturmarxismens målskiver, som konstant og aggressivt angripes.» (Forwald 2017, 

06.07). 

Som vi kan se av dette sitatet sees tekster og tenkning som utfordrer vår oppfatning av kjønn 

og legning, blant annet, som et angrep mot de normer som holder «det hvite» samfunnet 

sammen. Eksempel på dette er feminisme, som ifølge DNM er en måte jødene setter kvinner 

opp mot menn, og homofili. (Persson 2016, 04.12)  Representasjonen av dette laget i denne 

teksten er at kampen om normene og kulturen i samfunnet, i sannhet er en kamp hvor 

resultatet enten er en stabilt, eller en destabilisert region. Med dette i minne, blir det tydelig 

hvorfor DNM ser på «kampen mot dekadanse og antikultur» som svært viktig. Det er en kamp 

for å vekke «den hvite rase» fra den dvalen som gjør at denne snart blir utryddet. 

Et annet perspektiv det kan være verdt å tenke over er at holdninger som DNM mener går på 

tvers av de normer de anser for å være friske og sunne, da vil kunne karakteriseres som 

folkefiendtlige. Dette vil være straffbart i DNM sitt ideal-samfunn. Noe som igjen setter 

spørsmålstegn ved om det vil kunne eksistere noen form for ytringsfrihet i dette ideal-

samfunnet som blir skissert på Frihetskamp.net.  



45 

 

Eksempel på dette laget i diskursen kan vi finne den 1. september, hvor omtaler en 

reklamekampanje av klesmerket Acne, hvor et homofilt par blir brukt som modeller. Teksten 

har fått emneknaggen homolobbyen. Et viktig poeng er at homolobbyen ikke referer til 

homofile, men til de «jødiske kreftene» som ønsker å «normalisere» denne samlivsformen. 

Når DNM marsjerer under parolen «knus homolobbyen», protesterer de mot det «jødiske 

verdensherredømmet».  (Forwald 2017, 06.07) 

« – I dag er ikke en mann og en kvinne som definerer en moderne familie. Det kan være to 

foreldre, eller en foreldre, heteroseksuelle, men også foreldre som adopterer barn, forteller 

Kordale i et intervju med i-D Vice.» (Frihetskamp.net 2017. 01.09) Et slikt syn på hva en 

familie er, er det motsatte av hva DNM holder som godt. I Frihetskamp.net sin representasjon 

av denne begivenheten, er laget at samfunnsinstitusjonen, familien, er under angrep fra såkalt 

«fiendtlige krefter» 

Et annet eksempel på hvordan kultur og samliv slås opp som et skandaleoppslag kan vi se den 

25. september, hvor NRK sin serie «jævla homo» ble omtalt. Denne serien blir omtalt som 

«fullstappet med kulturmarxistisk homopropaganda» (Frihetskamp.net 2017, 25.09d) I DNM 

sin diskurs blir program som dette et problem, siden det å «normalisere» homofili, sees på 

som en del av et plott om å destabilisere, pasifisere og til syvende og sist utrydde «den ariske 

rase». Eventuell empati for enkeltmennesker får ingen oppmerksomhet i teksten, det store 

målet, er det som får fokus.  

 

4.3 DNM og konspirasjon 

4.3.1 Begrepet “Konspirasjonsteorier” som analytisk verktøy 

 

Å bruke en term som «konspirasjonsteori» er ikke uproblematisk. Begrepet har iboende 

negative konnotasjoner. Hvis man hevder at en teori er en konspirasjonsteori, er det ikke en 

kompliment til teoriens holdbarhet og legitimitet. Det er heller ikke mange som vil vedkjenne 

seg ved at de enten er en del av en konspirasjon, eller er en konspirasjonsteoretiker. Å påstå at 

noe er en konspirasjonsteori er heller ikke nødvendigvis en objektiv kritikk, men kan og sees 
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på som en sosial handlin, hvor man ønsker å delegitimere meningsmotstandere eller lede 

oppmerksomheten bort fra innholdet og budskapet til meningsmotstanderen (Jelle Buuren 

2013). 

Derfor må man være forsiktig med å bruke begrepet «konspirasjonsteori». I Store Norske 

Leksikon står begrepet definert slik:  

Konspirasjonsteori, forklaringsmodell som går ut på at myndighetene og/eller andre 

mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda. 

(SNL 2009, 14.02.)  

I denne oppgaven vil jeg bygge på denne definisjonen av begrepet. Det betyr at jeg ikke ved 

hjelp av begrepet i seg selv ønsker å si noe om sannhetsgehalten i teorier og meninger, men 

bruker begrepet til å beskrive teorier, holdninger og meninger som handler om at 

myndighetene eller andre grupper i hemmelighet har en sammensvergelse, hvor de ønsker å 

fremme sin egen agenda og at denne agendaen er ondskapsfull.  

Det er mange former for konspirasjonsteorier, men det er ofte vanlig å dele de opp i to 

kategorier, såkalt «nedenfra og opp» og «ovenfra og ned» (min oversettelse, Buuren 2013). 

«Nedenfra og opp»-konspirasjoner er konspirasjonsteorier som kommer fra «vanlige» folk i 

samfunnet og er rettet mot de myndighetene eller eliten, mens «ovenfra og ned» har sitt 

opphav hos myndighetene eller myndighetenes supportere. 

«Ovenfra og ned»-teorier handler ofte om å finne og identifisere noen som fiender. Dette for å 

skaffe støtte til aksjoner mot disse gruppene. Det kan være støtte til å øke finansielle 

bevilgninger til å bekjempe denne trusselen, nye sikkerhetstiltak og lover. Tanken om at det 

finnes en fiende innad i vårt eget samfunn, er ofte så alvorlig at det skaffer støtte til ekstreme 

tiltak, som å sende grupper i eksil, ta fra grupper rettigheter og til og med politiske 

henrettelser (Buuren 2013). 

Det finnes flere historiske eksempler på slike konspirasjonsteorier. Kristne ble beskyldt for å 

starte en brann i Roma og jødene ble beskyldt for å spre Svartedauden i middelalderen. En 

slik jødisk konspirasjon hvor hele verden står i fare for å bli kontrollert av en jødisk elite, har 

blitt brukt som grunnlag til straffeforfølgelse og mistenkeliggjøring av jøder i så vel Nazi-

Tyskland, som muslimske stater i Midtøsten.  
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«Nedenfra og opp»-konspirasjonsteorier, den andre typen konspirasjonsteorier, er 

konspirasjonsteorier som er rettet mot eliten eller staten. Miller (2002, i Buuren 2013, s. 208) 

mener at den beste måten å unngå problematikken jeg skrev om med at å gi en teori termen 

konspirasjonsteori, er en nedsettende, og ikke objektiv omtalelsesform, er å behandle 

konspirasjonsteorier som kodede sosiale kritikker hvor det ikke kun er sannheter som blir 

utfordret, men også samfunnet sine grunnpilarers legitimitet. Fenster (1999, i Buuren 2013, s. 

208), omtaler konspirasjonsteorier som et forsøk på å kartlegge effektene hos makten, i en 

fortellende form. Med det er det ikke sagt at konspirasjonsteorier nødvendigvis er sanne, men 

heller at de representerer en slags alternativ kilde til kunnskap, som er prov på at det finnes 

motstridende syn på sosial og politisk virkelighet.  

En konspirasjonsteoretiker benytter seg av konspirasjonsteoriene, med et mål om å 

delegitimere myndighetenes lov og rett, og legitimere motstand mot denne, også motstand av 

voldelig art. Det fungerer som en måte å sette lys på et styresett som oppfattes som despotisk, 

og som har konspirert mot det sanne og ekte folket og som har ødelagt nasjonen. 

Konspirasjonsteoriene fungerer som en mekanisme hvor undertrykkede grupper kan få 

adressert sin situasjon. De som ikke føler at politikk kan tilby de noe og de som ser på seg 

selv som uviktige, maktesløse og uten en stemme i samfunnet, kan finne en forklaring på 

disse følelsene i konspirasjonsteorienes retorikk. Konspirasjonsteorier er en måte å bli politisk 

relevant på for de som ikke har tilgang til tradisjonelle eller formelle politiske kanaler eller 

som synes politikk er omsluttet av hemmelighold. Man kan også se at sosiale konflikter blir 

forenklet ved å tilegne alle mulige negative egenskaper ved den herskende eliten. På dette 

viset kan konspirasjonsteorier tilby både en forenkling av virkeligheten og en måte å 

rasjonalisere og objektivisere usikkerhet i tilknytning til en sosial og politisk virkelighet som 

oppfattes som fremmed og fiendtlig (Buuren 2013, s208). 

Goldzwig (2002, i Buuren 2013, s.208) argumenterer for at konspirasjonsteoriers popularitet 

har en sammenheng med politisk oppsplittelse, følelse av at man selv ikke har mulighet til å 

delta i politiske avgjørelser, og at dette kan vøre en forløper til vold. Det er størst risiko for 

vold hvis konspirasjonismen er kombinert med religion og apokalyptiske syn, siden 

konspirasjonime kan legitimere voldelige handlinger, siden essensielle verdier og interesser 

står på spill i møte med onde krefter i en verdensomspennende konspirasjon. Apokalyptiske 

holdninger støtter opp under følelsen av hastverk og viktigheten av å handle med en gang, og 
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øker dermed voldspotensialet ytterligere. Vi kan se eksempler på dette i amerikanske 

terrorhandlinger, som for eksempel oklahomabomberen og UNA bomberen. 

«Nedenfra og opp»-konspirasjonsteorier kan derfor sees som noe som setter et rammeverk for 

å hvor utvikling eller spesielle statlige policies som sees på som urettferdige eller uakseptable, 

ikke kun blir sett på som defekte, ikke gjennomtenkte, eller passende innfor de gjeldende 

politiske parametere, men delegitmert som en bevisst strategi satt til livs av konspirerende 

krefter. Dette sees på som noe som har apokalyptiske effekter på sivilisasjonen, kulturen, 

nasjonen eller «folket». Derfor kan ikke dette på en lett måte bekjempes med hjelp av 

demokratiske virkemidler. Følgelig inneholder konspirasjonismen en oppmuntring til ekstra-

ordinær eller voldelig handling (Buuren 2013). 

 

4.3.2 En global, jødisk verdensorden 

Denne mistenkeliggjøringen av innvandrere henger også sammen med det 

konspirasjonsteoretiske verdenssynet til DNM. Som nevnt tidligere er konspirasjonsteorier et 

kjennetegn ved tradisjonelle høyreekstreme, slik som DNM. En av de konspirasjonsteoriene 

finner vi i teorien om at innvandringen til Norden er en følge av et globalt, jødisk styre, som i 

det skjulte konspirerer for å holde den hvite, ariske rase nede. Som nevnt i teorikapitlet er ikke 

dette den første gangen jøder blitt beskyldt for å stå bak slike konspirasjoner, en relevant 

sammenligning er jo andre verdenskrig sine høyreekstreme, nazistene, som bekjempet det de 

mente var konspirasjoner med masseutryddelse av jøder under Holocaust (Jupskås 2012, s. 

47). 

Et av premissene for dette verdenssynet er at man tenker at det finnes flere menneskeraser og 

at det er en kamp om å overleve, på samme måte som evolusjonsteorien snakker om en kamp 

for å overleve arter imellom, tenkes det at det er en kamp mellom rasene om å overleve 

(Jupskås, s. 44). Jødene, eller sionistene som de ofte blir omtalt som på Frihetskamp.net, som 

sitter i den styrende eliten, ønsker å svekke, undertrykke og holde nette den hvite, ariske 

rasen, og for å frigjøre seg må man bekjempe dette. Siden denne klikken av sionister styrer 

banker, medier og regjeringer, er det grunn til å tro at uttalelser og lignende fra disse ikke er 

sannferdige, og at alt som kommer fra staten, pressen eller representanter for disse, er løgn, 
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som en del av en dekkoperasjon for å dekke over folkemordet DNM mener pågår mot den 

ariske rasen (Persson 2016). 

Et annet premiss, eller aspekt ved denne DNM sin samfunnskritikk er motsetningsforholdet 

de presenterer i form av nasjonalstater og nasjonalisme, som motsetning til globalisering og 

det de kaller globalisme.  

På Frihetskamp.net finnes det flere artikler som omhandler og forsøker å forklare DNM sitt 

syn på jøder. Det første trekk gjelder historien, og går ut på at Holocaust, ifølge DNM, ikke 

fant sted, eller i det minste ikke var et stor-skala folkemord, men at eventuelle dødsfall hadde 

med sykdoms-utbredelse å gjøre.  

DNM kan sies å mene at en liten gruppe med jødiske menn, innenfor bankvesenet, mediene 

og politikken, egentlig regjerer over den vestlige verden.  

Det er ikke like lett å alltid følge helt hvordan dette skjer i forklaringene. Det ligger da også i 

begrepet konspirasjonsteorier, at de må være så diffuse at de kan forklare alt. For en 

konspirasjonsteori skiller fra andre teorier, med at de forklarer mye mer (Jupskås 2012, s47). 

«Sammenfatningsvis [sic] så styrer sionistene gjennom ideologisk indoktrinering, 

redsler (terrorisme og endatil klimatrusler) og økonomisk kontroll fremfor alt. 

Utover det tilkommer andre kontrollmekanismer. Eksempelvis ved å gi oss 

skyldfølelse for «Holocaust» og vår påståtte innblanding i slaveriet. ..(). 

Massemedia fungerer i høyeste grad som en indoktrineringskanal, og ellers 

intelligente mennesker blir av den anledning ute av stand til å forstå hva som 

utspiller seg fremfor dem» (Persson 2016 04.12.). 

I dette sitatet blir Holocaust betegnet i mindre grad som en alvorlig hendelse, men mer som en 

måte for denne jødiske, sionistiske eliten, å kontrollere hvite mennesker, ved hjelp av 

skyldfølelse. Med denne motivasjonen blant den jødiske eliten, er det enklere å argumentere 

for at Holocaust ikke fant sted, men kun var et pr-fremstøt for å kontrollere og undertrykke 

hvite. Med en slik kynisme blant sine motstandere legitimeres diskursivt en kamp mot disse.  

På Frihetskamp.net finnes det flere eksempler hvor artiklene handler om koblinger mellom 

norske styresmakter denne såkalte jødiske eliten. Den 15. september (Frihetskamp.net 2017, 

15.09.e) ble det postet en artikkel hvor en kjent person hva gjelder konspirasjonsteorier, 

George Soros, kobles til den nye jobben Børge Brende gikk til etter endt periode som norsk 
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utenriksminister. Dette skal sette likhetstegn mellom norske styresmakter, og «kjente» fjes, 

med tanke på den såkalte «jødiske verdensregjeringen».  

En representasjon av diskursen om at jødene styrer verden i bakgrunnen finner vi i en artikkel 

22. september (Frihetskamp.net 2017, 22.09a) hvor den Frihetskamp.net sin representant for 

jøde-eliten, Georg Soros hevdes å finansiere anti-fascistiske demonstranter som demonstrerer 

mot fascister. Dette passer inn i den fortellingen som DNM forsøker å fortelle, hvor jøder, den 

sionistiske elite, ved hjelp av økonomiske hjelpemidler, forsøker å undertrykke den ariske 

rase, denne gangen ved å sloss mot fascister og høyreekstreme, som DNM mener er 

representanter for kampen for denne såkalte rasen.  

DNM kan også vise til eksempler hvor det ikke bare er de selv som sliter og blir undertrykt, 

men hvor dette er et ønske som finnes i flere lag i samfunnet. Den 21. september ble det 

publisert en tekst som omhandler en sak om leiligheter til innvandrere, «Nacka kommune er 

ikke den eneste kommunen som tvinges til å sløse millioner på bosteder til innvandrere. I mai 

hadde 52 av landets 290 kommuner kjøpt leiligheter og/eller småhus til nyankomne 

flyktninger» (Frihetskamp.net 2017, 21.09). Her blir det presentert som at kommunene ikke 

selv velger om de må skaffe disse bopelene, og det omtales som «sløsing» å bruke penger på 

det. Det blir fremstilt som et stort problem og som noe som tvinges frem av styresmaktene. På 

grunn av bruken av «tvinges» kan det innebære en tanke om at kommunene, og i det folket, 

ikke ønsker seg denne utgiften eller potensiell fremtidig inntekt med tanke på skatteinntekt og 

lignende.  

 Den 25. september ble det postet en tekst omhandlende svenske myndigheter som 

reforhandlet vilkårene for DNM sin marsj i Göteborg. Samlingsplass, rute og destinasjon 

måtte alle bli endret på, ifølge DNM (Frihetskamp.net 2017, 25.09.a). Og dette som en følge 

av klager fra jødiske organisasjoner. Dette er interessant av flere grunner. For det første er det 

en direkte henvisning til påvirkning fra jøder hvor jøder påvirker og bestemmer noe som går 

ut over noen fra den hvite rase og deres frihet. Det kunne vært fristende å kalle det bevis for at 

konspirasjonen om en jødestyrt elite som trekker i trådene er sann. Likevel er ikke dette helt i 

tråd med diskursen om at bakmenn styrer i hemmelighet. Her dreier deg seg om 

interesseorganisasjoner som har klaget og blitt hørt. Dette blir ikke poengtert i teksten, 

naturlig nok. Teksten har emneknaggen «skandale», noe som kan tydes å henvise til tanken 

om at jøder skal ha slik makt over DNM, og med dem det nordiske folk, sin ytringsfrihet. Det 

at demonstrasjonen må ta hensyn til den jødiske synagogen blir sett på som et angrep på 
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DNM sin egen ytringsfrihet. «Förvaltningsrettens avgjørelse innebærer altså at jøder får 

diktere hvordan svensker skal få lov å demonstrere i Sverige.» (Frihetskamp.et 2017. 25.09.a) 

Dette kan tolkes som at DNM mener dette er en overtramp av deres egne rettigheter. 

Representasjonen om jøder som styrer og undertrykker hvite, blir og representert i denne 

teksten.  

En ser også at dette brukes for å engasjere, og å oppmuntre folk til å delta i demonstrasjonen. 

Simon Lindberg, melder dette i slutten av teksten: 

 Rent spontant føler jeg så klart at dette er helt for jævlig, men håper at det kan 

gjøre folk forbannet og derfor motivere flere til å dukke opp på demonstrasjonen. 

De skal ikke få vinne noen ting, gjennom å behandle oss som andreklasses 

medborgere! (Frihetskamp.net 2017. 25.09a) 

Å få opplevd det man anser som urett mot seg og sine egne, kan være med på å engasjere og 

provosere. 

At den sionistiske eliten, som DNM kaller, det har verden i sitt jerngrep blir representert flere 

steder. Den 4. september ble det postet et intervju av et finsk medlem av DNM etter at han, 

ifølge DNM hadde grepet inn mot et terroristangrep i form av en gutt som hadde gått vill med 

en kniv. I dette intervjuet blir årsaker til terrorisme diskutert og flere interessante uttalelser ble 

postet. Her blir det diskutert om hvor vidt araberlandene som nå er i krise, som Syria og 

Libya, bør få nasjonalistiske, anti-sionistiske regjeringer, for å få stabile stater. Igjen 

presenterer et motsetningsforhold mellom nasjonalistisk stabilitet og sionistisk kaos 

(Frihetskamp.net 2017, 04.09.c). 

Syria og Libya, og Midtøsten som en helhet, blir ikke ansett å ha noen lys fremtid. «Landene 

befinner seg i et hardt sionistisk grep.» (Frihetskamp.net 2017, 04.09.c) Dette utsagnet er en 

representasjon av Midtøsten som et område i kaos på grunn av utbytting av en jødisk elite. 

Det er også en representasjon av jøder, hvor disse er ondsinnede, ikke tar hensyn til 

menneskelige konsekvenser i form av krig og elendighet, men kun bryr seg om penger.   

Et interessant poeng er at DNM sitt syn på Midtøsten, som et område i kaos på grunn av USA 

og Israel sin, sionistisk-ledete, utbytting av landene, av økonomiske hensyn, har flere likheter 

med hva grupperinger som ikke befinner seg på helt forskjellige ender av ulike politiske 

skalaer. Det er en utbredt diskurs eller narrativ blant venstrefolk, at USA gikk inn i Irak for å 

få kontroll over Oljen, og for at private selskap skulle tjene penger på produksjon av våpen, 
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utleie av mannskap/utstyr og lignende. Dette er en så utbredt diskurs at den også finnes på FN 

sine nettsider, i en forklaring av hva Irak-krigen er og betød (FN 2017). 

Et poeng som DNM ofte gjentar på sine nettsider er det at det er krefter på verdensbasis, 

innad i EU og i Sverige, som ønsker at Europa skal bli «oversvømt» av innvandrere. De 

nevner i sine 9 punkt at de kjemper mot en fiende som ønsker å gjøre et folkemord mot den 

ariske rase. Den onde planen, er altså at man skal oversvømme Europa med flyktninger, for å 

underkue den ariske rase slik at en sionistisk elite kan styre verden. Et viktig ledd i denne 

planen, ifølge DNM, er EU. EU blir nevnt ved flere anledninger i tekstene jeg har brukt som 

tekstmaterialet for denne oppgaven. Den 22. september ble det postet en sak som omhandler 

innvandring til Østerrike (Frihetskamp.net 2017. 22.09.b).  

Diskursen om innvandringens negative påvirkning på det nord-europeiske samfunnet har 

mange forskjellige lag. Den 15. september (Frihetskamp.net 2017, 15.09.c) omtales en 

nyhetssak hvor man snakker om en økning av utbrudd av såkalt VRE, som er resistent mange 

typer narkotika. Dette blir omtalt på Frihetskamp.net under emneknagger som «helse» og 

«masseinnvandring». I artikkelen til NRK blir det at folk reiser mye vist til som en mulig 

årsak til at bakteriene dukker opp inn i mellom, men i artikkelen blir dårlig håndhygiene blant 

helsepersonell brukt som forklaring på utbruddene av VRE. (Oppedahl, NRK 2017) I 

Frihetskamp.net sin artikkel blir utbruddene satt i sammenheng med innvandring. Ved å sitere 

NRK artikkelen hvor en av årsaksforklaringene som ble presentert var at folk «reiser mye», 

blir trukket frem. På grunn av denne kvoteringen, og emneknaggen «masseinnvandring», kan 

man se på dette som en del av representasjonen av innvandring som et onde, men alvorlige 

konsekvenser. (Frihetskamp.net 2017. 15.09.c) 

Samme dag ble det også postet en sak under emnet «masseinnvandring», hvor det ble omtalt 

at FNs høykommissær for flyktninger ønsker at Norge og resten av Europa skal ta imot flere 

flyktninger. I denne sammenhengen, på et nettsted som omtaler slike saker daglig hvor man 

gjerne bruker ord som «oversvømt», kan man påstå at denne teksten føyer seg inn i en 

virkelighetsforståelse hvor det er en enorm migrasjon til Europa fra Afrika og Asia, og hvor 

denne migrasjonen er en trussel om Europeeres overlevelse (Frihetskamp.net 2017. 15.09b). 
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4.3.3 Antifa 

Det er flere eksempler på at DNM konstruerer en lite anerkjennende diskurs omkring sine 

meningsmotstandere, venstresiden og staten. Et eksempel på dette er Antifa, eller 

antifascistisk aksjon. Dette er en løs definert gruppe, eller nettverk som demonstrerer mot 

grupper som DNM, og regnes som en av flere nettverk fra autonome miljø Dette er 

grupperinger som ønsker å nedkjempe den rådende samfunnsformen for å erstatte den med et 

slags klasseløst samfunn (Korsell, et. al. 2009, s. 12). DNM konstruerer et bilde av Antifa 

som har ulike lag. Et av disse lagene, er at dette er en voldelig gruppering. 27. september ble 

dette postet på Frihetskamp.net:  

På sin hjemmeside nevnes også andre metoder Antifa har benyttet seg av i et 

forsøk på å skremme sine meningsmotstandere. Her nevnes blant annet hærverk 

på eiendom og uthenging av meningsmotstandere (Frihetskamp.net 2017. 

27.09.d). 

 

I denne artikkelen blir det også omtalt eksempler hvor Antifa er den som provoserer og går til 

angrep på fredelige demonstrasjoner. Dette er noe som impliserer at DNM og DNM sine 

meningsfeller ikke er den som initierer vold. Når de bruker vold, er det som et forsvar mot 

voldelige Antifa, i dette konstrueringen av diskurs.  

Samme dag omtaler Frihetskamp.net at Antifa, skal ha blitt kategorisert som en 

terrororganisasjon av representanter for den amerikanske delstaten New Jersey, som en følge 

av «voldelige opptøyer og grove angrep på meningsmotstandere og politi, hvilket i noen 

tilfeller har ført til permanente skader og død. (Frihetskamp.net 2017, 27.09d) 

Vi finner også omtale av Antifa satt til Skandinavia. Den 4. september ble det postet en tekst 

som omtaler at en meningsmotstander av SIAN, Stopp Islamiseringen av Norge, måtte 

bortvises fra gågata i Fredrikstad (Frihetskamp.net 2017, 04.09.b).  

Diskursen som blir konstruert av Antifa på Frihetskamp.net kan vi se at i stor grad handler om 

at Antifa er voldelige. Det er Antifa som provoserer og er skyldige hvis det skulle oppstå 

sammenstøt. Dette laget av representasjonen Antifa blir også understreket av bildebruken i 

artiklene som omhandler Antifa. Den 27. september brukes et bilde hvor det befinner seg flere 

titalls maskerte personer, som står oppstilt bak Antifa-flagg. Så godt som alle har våpen på 

seg, og de ser fryktinngytende ut (Frihetskamp.net 2017, 27.09.d). 



54 

 

Det neste laget, som kan kalles det overhengende laget. I representasjonen Antifa, som DNM 

konstruerer, handler om Antifa sin påståtte jødiske innflytelse, og er en del av den 

konspirasjonsteoretiske diskursen DNM fører når det gjelder de DNM kaller for 

«globalistene» Den 22. september (Frihetskamp.net 2017 22.09.a) omtaler Frihetskamp.net en 

sak hvor ulike personer ønsker å danne en menneskelig ring rundt Gøteborg sin synagoge 

under DNM sin demonstrasjon i byen samme dag. Forfatteren på Frihetskamp.net har bitt seg 

merke i en kommentar hvor det uttales at denne menneskelige muren også vil beskytte 

synagogen mot eventuelle motdemonstranter som kunne bruke vold mot jødene. Dette blir i 

teksten på frihetksamp.net avfeid som unødvendig og dumt, siden «de som arrangerer 

motdemonstrasjoner ofte har moralsk og økonomisk støtte fra jødiske finansmenn som George 

Soros.» (Frihetskamp.net 2017. 22.09.a) Ut fra dette kan man se to ulike lag i 

representasjonene DNM representerer. Det første er laget i Antifa-diskursen, som går ut på at 

Antifa, og motdemonstrasjoner av DNM generelt, har økonomisk støtte av jøder. Den andre er 

at støtte til organisasjoner som demonstrerer mot DNM er en del av den omfattende planen 

jøder har om å undertrykke den hvite ariske rase.  

I teksten som omhandler en menneskelig mur rundt Synagogen i Göteborg, av DNM sine 

meningsmotstandere i forbindelse med den da planlagte marsjen til DNM i Göteborg 

(Frihetskamp.net 2017. 22.09.a), er det et bilde av George Soros, som går igjen i flere artikler 

som et eksempel på en jøde som bruker sine finansielle muskler til å kjempe for ting DNM er 

imot. I bildet av Soros, er det redigert slik at ansiktet til Soros glidende går over til bilde av 

opptøyer, med røyk og maskerte personer. I bildeteksten står følgende.  

George Soros er trofast mot sin kulturmarxistiske doktrine, og støtter velvillig opp 

under folkefiendtlige elementer i hvite vestlige land. Bildet er fra Ferguson hvor 

Soros betalte og busset inn «demonstranter». (Frihetskamp.net 2017. 22.09.a) 

Her ser vi hvordan DNM konstruerer et bilde av sine meningsmotstandere som et ledd i en 

«kulturmarxistisk doktrine», at DNM sine meningsmotstandere er «folkefiendtlige», og 

motdemonstranter, ikke nødvendigvis faktisk er motdemonstranter, men folk som er betalt for 

å skape voldelige situasjoner. Det er også mulig å lese av dette at motdemonstrantene er en 

del av en undertrykkelse av DNM, og deres rett til å ytre seg  

Det er også mulig å lese disse utdragene på en slik måte at alle motdemonstranter, inkludert, 

men ikke begrenset til, Antifa, i stor grad er en og samme stemme og organisasjon. Det er 

ikke flere forskjellige viljer og personer, men en felles vilje, og plan bak disse 
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motdemonstrantene. Dette er det som blir omtalt som meta-narrativet til 

konspirasjonsteoretikere, hvor alt henger sammen med alt (Buuren 2013, s.210). 

Et annet interessant poeng ved teksten fra 22. september (Frihetskamp.net 2017, 22.09a), er 

hvordan det poengteres i teksten, at man neppe trenger å bekymre seg for at Antifa, eller 

lignende autonome grupper skal angripe, eller utøve vold mot den jødiske synagogen. Dette er 

fordi disse venstreekstreme gruppene ofte er finansierte av den forestilte jødiske 

verdensordenen, i denne sammenheng representert ved Georg Soros. «At de som arrangerer 

motdemonstrasjoner mot Motstandsbevegelsen ofte har moralsk og økonomisk støtte fra 

jødiske finansmenn som George Soros, ser ut til å ha gått dem hus forbi» (Frihetskamp.net 

2017, 22.09a.)  

I eksemplet i avsnittet over, unnlates det å fortelle om hvordan Antifa har sterke anti-Israel-

holdninger i forbindelse med Midtøsten-konflikten. (Korsell et.al. 2009, s. 38) Antifa er i sin 

virkelighetsoppfattelse sterkt anti-imperialistiske og kan i ekstreme tilfeller uttale seg anti-

semittisk, dog ikke like stor grad som hvit makt-miljøene. Denne delen av virkeligheten 

unnlater DNM å fortelle om på Frihetskamp.net og det har mye å si for hvordan trekkene i 

diskursen om Antifa danner seg. Ved å unnlate å fortelle om Antifa sine sterke anti-Israelske 

holdninger kan man opprettholde en diskurs hvor Antifa er et resultat og er finansierte av en 

såkalt sionistisk verdensorden.   

I en artikkel med tittelen Min vei fra kommunist til nasjonalsosialist (Frihetskamp.net 2015, 

14.03) postet på Frihetskamp.net under fanen «verdensanskuelse», beskriver 

artikkelforfatteren det han kaller som et press på medlemmene av den kommunistiske 

organisasjonen han var medlem av, om å være «antirasistisk». Forfatteren av denne teksten 

mener at det var viktigere å være anti-rasist, enn å kjempe for revolusjon.  

Jeg så at kommunistene under påskudd av å føre «arbeidets kamp mot kapitalen» 

kjempet mot nordmenn. Dette foregikk gjennom «antirasisme» og 

«antifascisme», men også gjennom å identifisere innvandrere som en viktig del, 

ja, den viktigste delen, av arbeiderklassen i Norge i dag (Frihetskamp.net 2015, 

14.03). 

Her kan vi se at artikkelforfatteren mener at antirasismen og antifascismen, handlet på en slik 

måte at det gikk ut over nordmenn og med det nordmenn sine interesser. 
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Det skal også nevnes at Antifa og lignende autonome grupper har hatt som strategi å prøve å 

holde grupper som DNM unna det offentlige rom, og at de ikke har noen reservasjoner med å 

bruke vold i denne sammenheng. Det som gjør DNM sin oppfatning av Antifa til en 

konspirasjonsteoretisk oppfatning er tanken om at Antifa og lignende organisasjoner finnes 

fordi de har fått støtte av den såkalte jødiskstyrte verdensordenen. Her synes forskjellen på det 

svenske säkerhetspolisen sin oppfatning av Antifa, og DNM sin oppfatning av Antifa, hvor 

det svenske sikkerhetspolitiets oppfatning av Antifa er som en venstreorientert ekstrem 

organisasjon med potensiale til og historie med voldsutøvelse (Korsell et.al. 2009) og DNM 

sin oppfatning er av Antifa som en venstreekstrem terrororganisasjon, med økonomisk støtte, 

som i det minste er økonomisk støttet av den i deres øyne, jødisk-ledede verdensordenen.  

Gjennomgående kan vi se at det på Frihetskamp.net føres en anti-antifascistisk diskurs. 

Antifa, eller Antifascistisk Aksjon blir i det overhengende laget beskrevet som å være en del 

av eller et resultat av den tenkte jødiske verdensordenen, ved å peke på et eksempel der Soros 

visstnok skal ha «busset inn» motdemonstranter i forbindelse med opptøyene i Ferguson, i 

2017. (Frihetskamp.net 2017. 22.09) Dette er det overordnende laget i diskursen omkring 

Antifa. Underliggende lag i denne diskursen er det om at Antifa er voldelige og terrorister. 

Det finnes flere artikler på Frihetskamp.net hvor Antifa enten skildres som voldelige 

(Frihetskamp.net 2017, 29.11) eller terrorister (Frihetskamp.net 2017, 27.09d). 

De to lagene i DNM sin representasjon av Antifa og motdemonstranter vi finner gjennom en 

diskursiv analyse av tekstene på Frihetskamp.net, er finansielt støttet av den såkalte 

sionistiske verdensordenen, og at de er voldelige terrorister.  
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4.4 Delegitimering som taktikk 

 

Et av de temaene jeg i innledningen ønsket å se nærmere på var hva slags holdninger til vold, 

DNM viser på sin norske hjemmeside, Frihetskamp.net. Jeg ønsker å se i hvor stor grad denne 

volden er ideologisk motivert og rasjonalisert.  

Fra og med 1980-tallet, har det vært flere fysiske konflikter mellom høyreekstreme grupper 

og Antifa, eller lignende autonome grupper. Disse sammenstøtene har hatt et syklisk 

konfliktmønster, hvor rolige perioder har blitt etterfulgt av perioder med konflikter som har 

vært både sterke og voldelige. Det kan dreie seg om sammenstøt i forbindelse med 

demonstrasjoner, men også skuddskader, brannbomber og andre alvorlige forbrytelser. Dette 

er forbrytelser og konflikter som foregår ved siden av samfunnet, og som ofte ikke blir 

rapportert til politiet, siden ingen av sidene har noe ønske om å trekke politiet og 

myndighetene inn i saken. Dette gjør at en voldsspiral, hvor en handling først skjer, får et 

motsvar, for så å eskalere ytterligere, kan vokse frem i det skjulte før det eksploderer, gjerne 

bokstavelig talt. På lokalt nivå handler disse konfliktene gjerne om kontroll over et gitt 

område (Lööw 2015, s. 167-168). Slagord som «ingen nazister i våre gater» er eksempel på 

dette.  

Denne typen vold og voldelige aksjoner mot Antifa og lignende nettverk, viser at det ikke kun 

finnes en voldsretorikk, men også utøvd vold blant hvit makt-grupper som DNM. Denne 

volden kan, det riktignok argumenteres og har det blitt argumentert, for at ikke er så mye 

ideologisk motivert som motivert av følelser av revansje, eller i det minste blitt rasjonalisert 

på denne måten. I tillegg kan mangelen på tilsvar fra myndighetenes og politiets hold, på 

antifascistisk vold mot høyreekstreme nøre opp under og forsterke forestillinger om at det er 

en konspirasjon blant media, myndigheter og antifascistiske grupper (Bjørgo 1997, s.299).  

Foruten vold av denne typen, i forbindelse med sammenstøt med autonome nettverk, skal jeg 

se nærmere på hvordan diskursen i Frihetskamp.net er. Tore Bjørgo (1997, s304) 

argumenterer for at det finnes to ulike diskurser blant anti-innvandringsgrupper og blant 

høyreekstreme grupper. Blant anti-innvandringsgrupper er diskursen at man må stoppe 

innvandringen, hvis ikke vil det bli borgerkrig. Hos høyreekstreme grupper, som DNM, hvor 

tanken om en såkalt sionistisk verdensregjering, regjerer, er diskurser drøyere, i den forstand 

at borgerkrigen allerede er her. Forskjellen er en forskjell som har med grad å gjøre, ikke type. 
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Hvor anti-innvandrings-grupper ser på overtakelsen som noe som kommer til å skje, ser de 

høyreekstreme gruppene på det på en slik måte at overtakelsen allerede har skjedd.  

Tore Bjørgo (1997, s.305) presenterer Ehud Sprinzak sitt skjema, hvor det er tre trinn i en 

deligimiseringsprosess. Disse er crisis of confidence, conflict of legitimacy og crisis of 

legitimazy. Bjørgo (1997) arguenterer for at innvandringsfiendlige grupper havner i den første 

kategorien, mens grupper som Vit Arisk Makt, som var en ideologisk forløper for DNM, 

beveger seg i grenseland mellom trinn 2 og trinn 3. I DNM sitt syn er hele maktapparatet 

assosiert med den såkalte jødiske verdensordenen, noe som gjør at dette er et legitimt mål for 

vold.  

Å presentere et bilde av meningsmotstandere som forrædere er et retorisk virkemiddel som 

brukes i flere artikler på Frihetskamp.net. Det er vanlig i politiske diskusjoner å presentere seg 

og sitt syn som det riktige, men å tillegge sine meningsmotstandere egenskapen av å være 

forræder, går mye lenger i legitimere vold mot disse meningsmotstanderne. (Bjørgo 1997, 

s.304) Et eksempel på en slik retorikk brukes om meningsmotstandere kan vi finne i en tekst 

som ble publisert den 15. september. «På sin egen hjemmeside har de utpekt og navngitt meg 

som folkeforræder, uttaler han til avisen.» (Frihetskamp.net 2017, 15.09.d) Personen bak dette 

sitatet er Freddy André Øvstegård, SV-politiker, og omtalen han sikter til er fra 

Frihetskamp.net (Frihetskamp.net 2017, 22.05.). I teksten fra den 15. september blir 

Øvstegård anklaget for løgn i forbindelse med at hadde uttalt seg i en lokalavis om at han 

mente gruppen skaper frykt. Å beskylde meningsmotstandere for å lyve, og å være 

«ytringsfrihetshatere», kan også være med på å delegitimere disse meningsmotstanderne. 

Et interessant sitat fra teksten den 22. mai er et forsvar på en påstand om at DNM er en 

voldelig organisasjon, og lyder som følger: «At Motstandsbevegelsen utelukkende tillater 

voldsbruk i selvforsvar, nevnes naturligvis ikke i artikkelen. En innstilling man for øvrig mest 

sannsynlig deler med resten av jordens befolkning, Øvstegård inkludert.» (Frihetskamp.net 

2017, 22.05.) Her skriver DNM at de ikke tillater voldsbruk om det ikke er i forbindelse med 

selvforsvar. Spørsmålet som tvinger seg frem er hva regnes i denne sammenhengen som 

selvforsvar? Har DNM samme oppfatning av hva selvforsvar er, som resten av jordens 

befolkning? 

Slik det er vist tidligere i denne teksten er DNM av den oppfatning, i minste fall, de tekster 

som postes på Frihetskamp.net, proklamerer et syn om at verden styres av et globalt 

omfattende nettverk av jøder. DNM mener at det foregår et folkemord mot Nordens 
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befolkning, og selve navnet, Den Nordiske Motstandsbevegelse henspiller på den motstand 

mot denne tenkte såkalt sionistiske verdensregjeringen.  

I teksten Vår vei – punkt 9 (Frihetskamp.net 2016, 08.04) forklares det hvordan slik 

folkefiendtlighet og forræderi skal behandles i en fremtidsvisjon, der selve 

samfunnsstrukturen i det nye, fremtidige Norden, forsøksvis forklares. «Folkefiendtlighet må 

forbys og straffes hardt. Sak mot alvorlig tilfeller av folkeforræderi skal reises i en ny domstol 

– Nordens folkedomstol». Av dette sitatet kan man da lese at påståtte «folkeforrædere» da vil 

være i fare for å bli henvist til denne domstolen. Av denne grunn kan man kunne påstå at alle 

som ikke deler DNM sin oppfatning av hva som er sannheten med tanke på en rekke 

spørsmål, som blant annet kjønnsnormer og seksualmoral, vil kunne straffeforfølges i den 

nye, tenkte staten. 

 

4.4.1 Ulike perspektiver - Delegitimering av staten  

I Bjørgo sin bok Racism in Scandinavia (Bjørgo 1997) presenterer han Sprinzak sine modeller 

for hvordan opprørsgrupper radikaliseres i retning av terrorisme og vold. Dette gjøres ved å se 

på hva som skjer i tidsrommet og fasene før terrorgjerninger skjer. Her beskrives 

høyreekstreme, rasistiske og sekteriske grupper som partikularistiske. Dette er i kontrast med 

grupper på venstresiden, som beskrives som transformerende delegitimisering, 

(transformational delegitimation). Det vil si at man går gjennom en dyp og personlig 

forandring, hvor man ender opp med å forkaste politiske og kulturelle normer i samfunnet. De 

partikularistiske gruppene er også i dette perspektivet i kontrast til terroristgrupper som 

oppstår i sammenheng med nasjonal frigjøring, eller separatisme. Disse gruppene går 

gjennom en prosess av forlenget delegitimering (extensional delegitmation).  I motsetning til 

transformerende delegitimisering, bryter ikke separatist-gruppene med samfunnet de er en del 

av og har derfor mindre konsekvenser på et psykososialt plan. (Bjørgo 1997, s. 148) Begge 

disse grupperingene knytter sine idealer til ideal om universell likhet og selvbestemmelsesrett. 

Høyreekstreme grupper er som nevnt partikularistiske og står dermed for noe helt annet enn 

de tidligere nevnte grupperingene. En varig følelse av frykt og usikkerhet, danner ifølge 

Sprinzak (i Bjørgo 1997), grunnlaget for de partikularistiske gruppene sin vilje til å krige på 

vegne av gruppenes egen rase, eller sekt, mot ulike grupper, som de ser på som en trussel mot 

deres eksistens og levemåte (Bjørgo, s.148). De høyreekstreme gruppene utvikler et 
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karaktertrekk, som er definert som delt delegitimering, hvor man fører en diskurs som 

delegitimerer to typer grupper. Den viktigste fienden er minoriteter. Her finner man jøder, 

muslimer, innvandrere, svarte, homoseksuelle og kommunister. Dette er gruppene som er 

mottakerne for en stor del hat, men er ikke de eneste fiendene høyreekstreme grupper har.  

Den andre typen gruppe som ansees som fiende blant høyreekstreme grupper, er 

styresmaktene, dette i hovedsak på grunn av deres rolle som beskytter og forsvarer av de 

tidligere nevnte minoritetene. Det er på samme tid en intens delegitimering av disse gruppene 

sine hovedfiender, i egne øyne, og en noe mer tilslørt delegitimering rettet mot styresmaktene. 

Vold blant disse gruppene er som regel rettet mot deres oppfattede hovedfiender, og i mindre 

grad mot styresmaktene, i motsetning til terror og vold blant venstreradikale og separatister. 

En annen forskjell mellom venstreradikale og høyreekstreme kan man finne i grunnsynet på 

fiendene deres. Hos venstreradikale er det en tillitskrise som trigger angrep eller vold. Hos 

høyreekstreme er det en grunnforståelse av fiendene deres som uekte, som om de ikke er en 

del av den samme menneskeheten som en selv. Prosessen mot vold er, ifølge Sprinzak (i 

Bjørgo 1997), en kortere prosess blant høyreekstreme enn venstreradikale og separatister, på 

grunn av deres syn på deres fienders verdi og menneskelighet (Bjørgo 1997, s.148).  

Jeg vil nå se nærmere på DNM sin delegitimerende retorikk mot styresmaktene og mot 

grupper som jøder, muslimer, innvandrere og andre som DNM anser som fiender. Jeg vil 

benytte meg av Sprinzak sitt perspektiv med tanke på voldsutøvelse, og si noe om hvordan 

DNM kan sees i et slikt perspektiv.  

Eksempel på at DNM fører en retorikk på sine sider som har en delegitimerende effekt på 

staten, håndhevere av staten, og pressen kan man finne på Frihetskamp.net. Den 11. 

september ble det postet en tekst som omhandlet et møte mellom politi og aksjonister som 

tilhørte DNM.  

Akkurat nå kan man bevitne en opptrapping av voldsbruk mot 

Motstandsbevegelsen, av fremfor alt politiet i Stockholm. På fredag ble Fredrik 

Kosonen, som er områdesjef for Rede 1 i Stockholm, utsatt for en uprovosert og 

brutal behandling av politiet, da han forsøkte å ta seg hjem fra arbeidet. 

(Frihetskamp.net 2017, 11.09.a) 

Her kan vi lese at en av DNM sine medlemmer ble utsatt for det de mente var en «uprovosert 

og brutal behandling av politiet». Dette blir satt i sammenheng med en «opptrapping av 
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voldsbruk mot Motstandsbevegelsen». Her er det tydelig at det er politiet som står for 

opptrappingen. Det er politiet som aksjonerer mot DNM, og kan tolkes som at det menes at 

politiets aksjon er politisk motivert, siden politiet uprovosert angriper en politisk bevegelse, 

som de ser på seg selv som. Grunnen til at jeg trekker frem dette eksempelet er for å vise et 

eksempel på hvordan Frihetskamp.net fremstiller politiet som en politisk aktør.  

De forskjellige aktørene i norsk, og internasjonale, pressen blir omtalt som «løgnpressen», 

med de åpenbare konnotasjonene et slikt økenavn impliserer, ved flere anledninger. Dette kan 

være eksempler på pressen generelt, for eksempel: «Kampanjen har allerede fått stor 

oppmerksomhet i Tyskland og ikke overraskende også fordømmelse fra både den tyske og 

internasjonale folkefiendtlige løgnpressen» (Frihetskamp.net 2017, 12.09.c). Det kan også 

være omtale av enkelte spesielle aviser, som for eksempel Fredrikstad Blad, som blir omtalt 

som både «Løgnpressen» og «Folkefiendtlige». (Frihetskamp.net 2017, 23.09.a) 

I DNM sitt tentative «partiprogram», Vår vei – punkt 5 (Frihetskamp.net 2016, 11.03.), 

skriver DNM at de ønsker et lovverk mot såkalt «folkefiendtlig propaganda». Det er spesielt 

to punkt som er problematiske med pressen, for DNM. Det første er at pressen, ifølge DNM, 

utøver propaganda til nytte for såkalt «masseinnvandring», og skal lyve omkring det DNM 

anser som «flerkulturens konsekvenser». Det andre pressen er medskyldig i, ifølge DNM er å 

løse opp og ødelegge moral og norm, ved å fremme såkalte «subversive idéstrømninger».  

Men hva for slags motivasjon skulle pressen ha til å lyve slik. Jo, pressen beskyldes for å 

lugubre hensikter, på grunn av deres jødiske eierskap. Ifølge DNM er hoveddelen av pressen 

jødisk styrt, og disse jødene bruker denne makten for det den er verdt, ifølge DNM. «Det er 

også et faktum at disse mediamoguler, gjennom sine massive propagandamaskinerier, 

indoktrinerer folket med blant annet flerkultur og andre subversive og folkefiendtlige 

idéstrømninger. Alt for å gavne [sic] deres egne interesser» (Frihetskamp.net 2017, 11.03.) 

Dette knytter seg altså sammen med og utgjør enda et lag i det konspirasjonsteoretiske 

verdenssynet som DNM presenterer på Frihetskamp.net. Pressen, fordi den er styrt av den 

jødiske verdensordenen, er et middel, for det første for å svekke «den ariske rase» slik at den 

blir lettere å regjere over. Dette gjøres ved å gå til angrep på det DNM anser som sunn moral, 

gjennom såkalt «kulturmarxisme». Pressen er også et middel til å påvirke folkeopinionen i 

positiv retning med tanke på innvandring. DNM ser altså på pressen som et middel den 

såkalte jødiske verdensordenen benytter seg av for å underkue «den ariske rase». Dette gjør at 

DNM beskriver pressen som folkefiendtlig.  
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Pressen og politiet har i denne teksten nå blitt brukt for å vise hvordan DNM skriver på et 

delegitimerende vis om sentrale samfunnsinstitusjoner. DNM er en revolusjonær gruppe, som 

ønsker å rive ned staten, for å bygge en ny, og selv om de så vidt har opprettet en 

parlamentarisk gren i Sverige, ønsker de å velte staten. Dette skal riktignok skje i en fremtidig 

kamp. 

DNM bruker en konspirasjonsteoretisk diskurs for å delegitimere systemet og de som de ser 

på som sine fiender. Det er flere tekster som tar for seg ulike deler av de som ansees som de 

styrende aktørene, jødene, eller sionistene, og såkalte avsløringer rundt dette. «La dere ikke 

skremme, gå i stedet med i kampen mot forbryterne!» (Håkon Forwald 2017. 12.09.) Dette 

sies i forbindelse med at lederen for DNM, Simon Lindberg, har blitt tiltalt for brudd på den 

såkalte rasismeparagrafen. Kampen mot «forbryterne» i denne sammenheng kan tolkes til å 

være kampen mot staten. Ved å omtale staten som forbrytere og ikke legal, er man med på å 

legitimere i både lovbrudd og voldsbruk. (Bjørgo 1997) 

Et annet eksempel på hvordan DNM presenterer virkeligheten kan man finne i en tekst postet 

på Frihetskamp.net den 25. september:  

Förvaltningsrettens avgjørelse innebærer altså at jøder får diktere hvordan svensker 

skal få lov til å demonstrere i Sverige. Med tanke på at Göteborgs synagoge er plassert midt i 

sentrum, vil også fremtidige demonstrasjoner som ikke faller jødene i smak, risikere å bli 

henvist til utkanten av byen. (Frihetskamp.net 2017, 25.09.a) 

Her knyttes en avgjørelse om å endre ruten DNM skulle få lov til å demonstrere på den 31. 

september 2017 direkte til jøder, jøder sin eventuelle avgjørelse og derfor bestemmelse om at 

denne ruten ikke skal kunne marsjeres. Her kan det virke som om den såkalte «skjulte jødiske 

verdensordenen» kommer til overflaten og viser seg, skal man tro Frihetskamp.net. Her er 

DNM sin diskurs klar. Jødisk organisasjon påvirker de svenske domstoler på en slik måte at 

det innskrenker deres frihet, som svensker. Det Frihetskamp.net ikke skriver er noe om at de 

gir mening at Förvaltningsrätten skal ta hensyn til en folkegruppe på deres helligdag ikke skal 

behøve å ha en organisasjon som mener at de er bak alt er vondt her i verden. Et empatisk 

perspektiv som setter seg inn i situasjonen til de på den andre siden av konflikten blir ikke 

presentert i denne artikkelen (Frihetskamp.net 2017, 25.09.a). 

I teksten som er postet på Frihetskamp.net (2017, 25.09.a) er det vist til både et hensyn til 

feiring av den jødiske høytiden Yom Kippur, men en bokmesse som skulle holdes i byen, og 

som ble antatt å trekke til seg en stor mengde folk ble gitt som hovedargument for å flytte 
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demonstrasjonsruten. At det skal holdes bokmesse omtales i teksten som blir postet på 

Frihetskamp.net, men likevel tas flyttingen først og fremst til inntekt for jødisk påvirkning av 

styresmaktene. Dette er et eksempel på at Frihetskamp.net benytter seg av en hendelse, og 

forsøker å forme den til å passe inn i sitt verdensbilde, og ikke at alle hendelsene de omtaler, 

på enkelt vis passer inn i deres verdenssyn.  

Buuren (2013, s. 213) setter det å delegitimere staten i sammenheng med voldsbruk og 

argumenterer for at konspirasjonstankegangen til Anders Behring Breivik var med på å 

rettferdiggjøre hans ekstreme voldsbruk. I Breivik sitt verdensbilde, hvor muslimene 

okkuperer Europa finnes det kun to posisjoner, god og ond. Enhver posisjon som 

argumenterte for nyanse, kompromiss, moderering eller flerkultur er delegitimert som enten 

løgn, samarbeid eller forræderi. Okkupasjonsmetaforen, argumenterer Buuren (2013, s. 213), 

har voldelige konnotasjoner, og sammen med et apokalyptisk verdenssyn hvor den vestlige 

sivilisasjonen står i fare, kan denne konspirasjonstenkningen sees på som et nyttig verktøy for 

å legitimere voldsbruk.  

Konspirasjonsteorien som DNM følger er annerledes på noen sentrale punkt. Som for 

eksempel Eurabia-teorien sammenlignet med den «jødiske verdensordenen.» Likevel kan 

argumentere for at det finnes flere likheter. Både konspirasjonsteoretikeren konstruering av 

kun to posisjoner, god og ond, og okkupasjonsmetaforen er lett gjenkjennelig i DNM sine 

tekster. Den Nordiske Motstandsbevegelsen, ser jo på seg selv som en motstandsbevegelse 

mot nettopp denne okkupasjonen. Buuren (2013, s.213) fant at en slik konspirasjonsteoretisk 

retorikk kunne være et nyttig verktøy for å legitimere voldsbruk og terror hos Breivik, og det 

er mulig å se at en lignende retorikk vil kunne rettferdiggjøre voldsbruk også hos DNM: Jeg 

mener ikke med dette å si at man kan forvente terrorangrep fra DNM, men det er mulig å 

argumentere for at det finnes likheter i retorikken som brukes.  

For å oppsummere så er den offisielle linjen til DNM at man ikke bruker vold med mindre det 

er i selvforsvar. Likevel kan denne selvforsvarslinjen dras langt, og man ser også hyllester til 

voldsbruk på siden. Et annet punkt som jeg har diskutert er poenget om sammenhengen 

mellom en delegitimerende konspirasjonsteoretisk diskurs rettet mot de sentrale 

samfunnsinstitusjoner, og legitimering av voldsbruk.  
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4.4.2 ZOG 

Antisemittismen er en viktig del av det overordnende verdenssynet for DNM og andre 

grupper innfor det høyreekstreme miljøet. Antisemittisme var en viktig del av 20- og 30-

tallets høyreekstremisme, og er en viktig del av dagens høyreekstremisme, dog i en noe 

forskjellig form. I den klassiske anti-semittismen, konspirerer jødene, for å ta over makten, 

mens i det moderne synet, har overtakelsen allerede skjedd. Dermed blir Den Nordiske 

Motstandsbevegelsen, en motstandsbevegelse mot okkupasjonsmakten, som er jødene. 

Motstandsretorikken er gjennomgående. 

ZOG, er en forkortelse for Zionist Occupational Government, og fra en slik verdensforståelse 

kan man forstå en rekke aspekter ved DNM. ZOG er en tankemåte som ble utviklet i USA på 

slutten av 1970-tallet og starten på 1980-tallet. Den mest sentrale delen av dette verdenssynet 

er at det finnes enn jødisk verdensregjering. Etter at den kalde krigens hovedmotstandere 

ideologisk sett, kommunistene, forsvant, ble det tydelig at de virkelige onde, jødene, ifølge 

aktivistene, bestod, og måtte bekjempes (Lööw 2015, s. 113).  

Av litteratur som har vært viktig for å spre idéen om ZOG og at det er en krig mellom rasene, 

er kanskje William Pierce en av de viktigste. Bøkene The Turner Diaries (1980) og Hunter 

(1989) sirkulerte, og gjør det enda, i høyreekstreme miljø i Norden. Hunter handler om en 

hvit aktivist, som alene har sin egen private «rasekrig», hvor han angriper mål, som jøder, 

journalister og «ZOG-medløpere». Et trekk ved disse bøkene er at de skiller seg fra vanlige 

krimlitteratur, i det at det er snikmorderen som er helten, mens politiet, pressen og det øvrige 

representerer antagonistene. I det høyreekstreme miljøet kan bøkene virke på flere måter. 

Foruten å leses som underholdningsbøker, kan de også leses som manualer for hvordan 

kampen skal kjempes, samt ideologiske lærebøker. Andre bøker som har nedslagsfelt blant 

høyreekstreme i skandinavia og verden ellers er, The Uprising, av Colin Jordan og Vigilantes 

of Christendom, av Richard Kelly Hoskins (Lööw 2015, s.117). 

I disse bøkene presenteres to strategier. Den ene er den massive, og endelige rasekrigen, mens 

den andre er såkalte «lone wolf»-strategien, hvor enkeltpersoner på egen hånd, gjennom 

gjerninger skal «vise vei». Angrepene som disse ensomme ulvene gjennomfører skal føre til 

at andre følger deres eksempel, og på denne måten utløse den «endelige» rasekrigen, som 

igjen skal føre til frelse for den hvite rase.  
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Rasebegrepet som benyttes i denne verdenen er todelt. På den ene siden ha man biologiske 

raser og på den andre siden ha man såkalte åndelige raser. Ved å omtales som «åndelige 

jøder», tilgis meningsmotstandere egenskaper som om de har blitt forgiftet av såkalt «jødisk 

mentalitet» og «jødisk moral» (Lööw 2015, s. 114). 

ZOG er dermed ikke et begrep som kun innebefatter jøder, men det omfatter også såkalte 

«åndelige jøder», som mediene, politiet, styresmakter og rettsvesenet. Man kan si at ZOG 

beskriver samfunnet, og dets maktfunksjoner. ZOG beskriver et samfunn som degenerer den 

såkalte «hvite rase». Dette skjer gjennom innvandring, kommunisme, liberalisme og en 

moralsk degenerering. De samfunnsaktørene oppfattes av disse høyreekstreme gruppene som 

raseforrædere og lakeier. De er enten vel vitende om sin egen rolle som lakeier og dermed 

forrædere eller så er de ikke klar over sin egen rolle og dermed dumme. I et slikt verdenssyn 

blir representantene for samfunnet, som politiet og lærere, agenter for en fiendtlig makt, ZOG, 

med de implikasjoner dette innebefatter med tanke på hvordan man skal tolke deres oppførsel, 

og aktivistene sin selvforståelse bli at de er en del av en motstandsbevegelse i en krig mot 

denne okkupasjonsmakten (Lööw 2015, s. 114). 

Begrepet ZOG brukes ikke i noen særlig grad på Frihetskamp.net, men ideen om en jødisk 

verdensregjering er i stor grad det overhengende laget, i diskursen som føres på nettstedet. 

Begreper som brukes i stedet er «sionister», «sionisme», «multikulturalister» og «globalister». 

Dette er kodespråk som blir brukt om jøder, på samme måte som kodet språk ble brukt til å 

omtale jøder etter andre verdenskrig.  

Man snakker på Frihetskamp.net om «den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent 

militært har okkupert større deler av vår verden» (Frihetskamp.net 2016, 19.02). Under 

teksten Vår vei – punkt 2, forklarer DNM sitt syn på saken. De mener at kontroll over 

«verdens pengestrømmer» har gitt «skjulte makthavere», altså ZOG, innflytelse over de fleste 

vestlige «massemedia, underholdningsindustri, akademia, politiske partier, lobbygrupper og 

interesseorganisasjoner» (Frihetskamp.net 2016, 19.02). DNM ønsker «med alle tilgjengelige 

midler» å frata disse den makten DNM mener de har og å gi denne makten tilbake til de ulike 

nasjonenes ledere.  

Man kan lese av dette en kritikk mot globalisering og mot den globale økonomien, til kontrast 

mot en ideell tanke om nasjonalstatene. Denne tanken er i seg selv ikke veldig ekstrem og 

deles av flere. Det som gjør DNM sitt tankegods ekstrem, er forestillingen om at det er en 
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jødisk gruppe som er de ledende kreftene bak dette og at denne gruppen på grunn av deres 

jødiskhet gjør disse «onde» tingene. 

ZOG – tankegangen er altså sterkt knyttet til en raseideologisk tankegang. I en slik tankegang 

er det visse mennesker som ikke hører hjemme i samfunnet. I egenskap av å være den rasen 

de er, er noen folkegrupper gitt en plass ved siden av samfunnet, og skal behandles deretter. 

Synet om at noen menneskegrupper har rett til å være en del av samfunnet og andre ikke, har 

konsekvenser for behandlingen av disse. Vold mot grupper, som høyreekstreme grupperinger 

ser på som ikke en del av samfunnet, blir naturlige og vold mot disse gruppene blir da gjerne 

sett på som motstandskamp, eller forsvar av landet mot fiendtlige interesser (Lööw 2015, s. 

115). 

I Sverige kan man se at ideologisk motivert vold fra svenske høyreekstreme, ikke blir 

registrerte som ideologisk motivert vold. Dette er fordi gruppene ikke påtar seg ansvaret for 

disse handlingene. Volden, og aksjonene gjøres mot såkalte systemmål, og de som gruppene 

anser som forrædere. At disse handlingene ikke oppfattes som ideologisk motiverte kommer 

altså av at handlingene ikke blir forklart av gruppene som utøver de, men også på grunn av at 

disse høyreekstreme gruppene har andre oppfatninger av hvor makten i samfunnet ligger, enn 

i samfunnet ellers, og at disse handlingene derfor ikke oppfattes som det de er, ideologisk 

motiverte og deler av en strategi. Disse handlingene kan derimot sees på som å sammenfalle 

med gruppenes sitt ideologiske tankegods (Lööw 2015, s. 117). I dette verdenssynet er det 

selve systemet som er fienden.  

Det finnes en intern strid innenfor det såkalt hvit makt-miljøet i Sverige og man kan i stor 

grad si at den norske grenen av DNM, ideologisk sett, har fått inspirasjon og påvirkning i stor 

grad fra det svenske miljøet. Striden står mellom de som ønsker å bygge opp et alternativt 

samfunn, med egne skoler, media, butikker og eiendommer, hvor man først på et senere 

tidspunkt skal ta opp en væpnet konflikt med «ZOG», og de som mener at denne væpnede 

kampen må begynne nå. I følge Lööw (2015, s.117) var starten av 00-tallet preget av den 

førstnevnte fløyen, mens en radikalisering i løpet av 2013-2014 har ført til en hardere 

retorikk, aktivisme og voldsbruk.  

DNM sin uttalte politikk på dette, som man kan finne på Frihetskamp.net heller mer mot den 

første:  
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På lang sikt 

Å ta tilbake makten fra denne eliten som styrer i dag, er noe som vil ta lang tid. Et 

viktig steg er derfor å informere og opplyse folket om hva det er som skjer. Dette 

arbeidet har Den nordiske motstandsbevegelsen allerede innledet. Dette vil 

naturligvis trappes opp og intensiveres med alle tilgjengelige midler, den dagen vi 

har makten. (Frihetskamp.net 2016, 19.02) 

DNM ønsker også å «bygge opp og etablere alternativer til all fiendtlig infrastruktur 

(selskaper kulturinstanser og så videre)» (Frihetskamp.net 2016, 19.02). Med slik ordbruk 

føyer DNM seg til rekken som argumenterer for at en væpnet konflikt med «sionistene» ligger 

fremtiden til og at man har andre strategier enn den voldelige. Det betyr ikke at de ikke finnes 

voldsbejaende retorikk på Frihetskamp.net eller at det ikke er et voldelig potensiale.   

 

4.4.3 Kulturkamp 

Et vesentlig poeng hos DNM er kampen for å bevare kulturen. Kulturen i denne 

sammenhengen er den nordiske kulturen. Kultur og rase henger sammen i dette verdenssynet.  

De nordiske folkene har historisk levd adskilt og separert fra innblanding av 

fremmende folkeslag, og har derfor i all hovedsak bevart sin unike 

gensammensetning, kultur- og samfunnsbyggerånd. Sammenlignet med andre 

folkeslag, er forskjellene åpenbare og stikker langt dypere enn de rent visuelle. 

Egenskaper som samarbeidsvilje, oppfinnsomhet, ordenssans, disiplin, troskap og 

altruisme har blitt skapt gjennom tusenvis av år med rasemessig separasjon og 

utvikling. (Frihetskamp.net 2016, 12.02) 

Kultur i dette verdenssynet, er altså sterkt knyttet til det genetiske. I spørsmålet født sånn, 

eller blitt sånn, ville man nok i stor grad svart født sånn. Det er «gensammensetningen» som 

har gitt de forskjellige dydene som DNM holder høyt. Med et slikt syn på arv og miljø, vil 

man jo da nødvendigvis tro at disse dydene vil forsvinne hvis «gensammentsetningen» skulle 

forandres. En frykt for at kulturen man kjenner til skal forsvinne finnes både blant 

raseideologiske grupper, så vel som nasjonalistiske grupper.  

Man kan se en sammenheng mellom et romantisk syn på bøndene og 1930-tallets 

nasjonalisme, som igjen leder til dagens nasjonalsosialisme. Bøndene ble sett på som rene og 
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sunne. Dette synet sammenfalt med et negativt syn på industrialiseringen, og jødene ble sett 

på som initiativ-takere bak industrialiseringen. Jødene blir her sett på som et stereotyp av det 

moderne samfunnet, mens nasjonalsosialistene blir en representant for tradisjon og det 

«sunne» og «rene» (Lööw 2015). Det er altså en slags kulturkamp, i kampen mellom det 

tradisjonelle, nasjonen, og det moderne, som kom med industrialiseringen.  

Et sentralt element i denne kulturkampen er kampen mot de såkalte «moralske indre 

fiendene» (Lööw 2015), s. 127). Disse fiendene ansees også å være i ledtog med ZOG. Disse 

fiendene regnes i denne sammenhengen, ifølge Lööw (2015, s.127) som «förespråkare för 

kvinnans rätt til fri abort, homosexuella, narkomaner, porrindustrin, pedofiler, våldtäktsmän, 

«asosiale element», kort sagt, de som i något aveende avviker från det som definieras som 

eftersträvansvärda ideal och livsstilar»   

Et «rent» samfunn, har vært et sentralt element i høyreekstrem retorikk i Sverige i 

etterkrigstiden. Sentralt her har homofobien vært. Homofile ansees som perverse, og også 

som et jødisk påfunn, for å utslette den jødiske rase. Homofile er syndelige på to måter, ifølge 

høyreekstremt tankegods. For det første er såkalt moralsk forkastelig og sees på som 

unaturlig, selve det å være homofil. For det andre er det slik at homofile, i et slikt verdenssyn, 

svikter sin egen rase, siden de ikke kan få avkom. Det er i denne sammenhengen at disse 

gruppene tenker at homofili er et «jødisk påfunn», som et ledd i en plan om å utrydde den 

hvite ariske rase (Lööw 2015, s. 129).  

På Frihetskamp.net, får jødene, eller «kulturmarxistene» skyld for å forsøke å bryte ned «den 

hvite mann», ved å gi han skylden for «all verdens elendighet, inkludert kriger, slavehandel, 

rasisme, sexisme, homofobi, fremmedfrykt samt undertrykkelse av de lavere klasser» 

(Frihetskamp.net 2017, 29.05.). De hevder også at disse «kulturmarxistene» oppmuntrer til» 

abort, prevensjon, skilsmisse, homofili, karrierekvinner, narkotika, inngifte mellom rasene og 

ubegrenset innvandring av rasefremmede til hvite land, samt ødeleggelsen av kjernefamilien» 

(Frihetskamp.net 2017, 29.05.). 

DNM hevder på Frihetskamp.net at dette er en konspirasjon som er tydelig og synlig i 

samfunnet, og at dette er bevisst prosess hvor jødene jobber for å prøve å endre «det hvite 

Vestens» sin oppfatning av seg selv, for å gjøre «hvite menn», passive og til syvende og sist 

utslette den hvite rase. (Frihetskamp.net 2017, 29.05.). DNM definerer disse den listen av ting 

som «kulturmarxistene» «oppmuntrer til», som et ledd i ødeleggelsen av sin egen rase, og 

dermed i forlengelsen seg selv. Derfor er kampen mot disse ulike tegnene på «umoral», ifølge 
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denne tankegangen, svært viktig. Av den grunn at hvis disse tingene får gjennomslag vil det 

føre til utslettelsen av den hvite rase, et folkemord, ved at «gensammensetningen» vil 

«fortynnes».  

I teksten Magnus Hirschfeld og homolobbyen (Frihetskamp.net 2017, 14.05) knytter DNM 

grunnleggelsen av de første organisasjonene for homofile, sammen med det jødiske marxister 

i Tyskland i mellomkrigstiden. Det at organisering av homofile var noe en jøde begynte med 

sammenfaller og forsterker fortellingen om at homofili og frigjøring av homofile er et resultat 

av en jødisk plan. Denne teksten er med på å opprettholde og ivareta dette laget i diskursen 

om den kulturelle kampen.  

Dette er en del artikkel som utgir seg for å være historie og som finner sted i «historie»-

kategorien på Frihetskamp.net. Kampen om historien er en viktig del av kulturkampen. For 

DNM, kan historien brukes på flere måter. En av disse er til å legitimere sin egen organisasjon 

som en videreføring av de ulike nasjonalsosialistiske bevegelsene som fant sted fra 1920-

tallet. En annen kan være å bruke historien slik vi ser i eksemplet ovenfor, hvor historien 

brukes til å forsterke diskursen DNM fører rundt for eksempel homofili (Frihetskamp.net 

2017. 14.05). 

Andre punkt som sees på som viktige i moralkampen er et ikke-tilgivende syn på 

seksualforbrytere, ifølge Lööw (2015, s. 129). Innvandrere, og svensker, som forbryter seg 

seksuelt er verste sort, og historier om dette, blir spredt hyppig i høyreekstreme miljø. På 

Frihetskamp.net kan vi finne flere eksempel på dette. Den 20. september ble det postet en 

tekst, som omtaler voldtekter i Italia. I teksten omtaler Frihetskamp.net, Lega Nord, et 

innvandringskritisk og regionalistisk Italiensk parti, og deres ønske om kjemisk kastrering av 

voldtektsmenn, i tillegg til at disse partiene legger skylden på landets kriminalitet på 

innvandrerne til landet (Frihetskamp.net 2017, 2009). Dette passer inn i Lööw (2015) sin 

beskrivelse av høyreekstreme som ikke imøtekommende med tanke på seksualforbrytere, og 

hvordan man skal behandle disse.  

Retorikken om de kulturelle «fiendene», har, ifølge Lööw (2015) ikke endret seg stort siden 

mellomkrigstiden. Folkegrupper som defineres som «ikke-nordiske» eller «ikke-ariske», blir 

sett på som onde og mindreverdige, genetisk og kulturelt, og reduseres til å være «skadedyr», 

eller lignende. Det vil si at de reduseres til mindre enn mennesker, som noe annet, som en 

følge av raseideologien. Kun de som er rene og «sunne», kan sies å være mennesker. Et ideal 
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om «sunnhet» og «renhet» har også vært et viktig innslag igjennom historien til ulike 

nasjonalsosialistiske bevegelser (Lööw 2015).   

En viktig del av det svenske hvit makt-miljøet sine hovedfortellinger, er myten om det 

«forrådte folkhemmet». Folkhemmet er begrepet for den svenske visjonen om et 

velferdssamfunn, som ble etablert og særlig kjent fra midten av 1900-tallet, og som har blitt 

assosiert og synonymt med det å være svensk. I Norge er det og til en viss grad på samme 

måte, og man snakker her gjerne om den nordiske modellen, mens man i Sverige gjerne 

omtaler det som den svenske modellen. Poenget med den svenske velferdsstaten er at alle har 

en viss sosial trygghet, med tanke på sykeforsikring, skolegang og så videre. I forbindelse 

med den økonomiske krisen som skjedde på 1990-tallet, ble det økt arbeidsløshet og mange 

bedrifter måtte slå seg konkurs. Høyreekstreme grupper, men også nasjonalistiske grupper, 

som Sverigedemokraterna, har forsøkt å koble dette til at de «etablerade politska partierna sålt 

ut folkhemmet», og denne idéen fikk oppslutninge, og ble spredt (Lööw 2015, s. 131). 

Tanken om et truet velferdssamfunn, folkhemmet, ble knyttet sammen med en frykt for at 

«den svenske kulturen» skal utslettes. Hvit makt-miljø i Sverige har i denne sammenheng fra 

et raseideologisk ståsted omtalt innvandrere på en negativ måte. Et sentralt tema i anti-

flyktning-diskursen er temaet om innvandrere og flykntinger som «asosiale, kriminella och 

parasitära». I denne sammenhengen sees folkhemmet på som det trygge og tradisjonelle 

svenske, som nå blir erstattet med et globalisert multikulturelt voldssamfunn (Lööw 2015, s. 

131). 

Dette narrativet foreller, er at når innvandrere begår kriminelle handlinger, er det ikke bare 

kriminelle handlinger, men det er også et svik fra etablissementet, som sviktet den Svenske, 

eller nordiske i Norge, velferdsstaten og fellesskapet ved å la de, innvandrerne, slippe in i 

landet. Det er også et tegn på at disse et svik og etablissementets forræderi. Det er særlig 

seksualkriminalitet, ran og kriminalitet rettet mot eldre, mord og mishandling som for omtale 

i hvit makt-miljøene sin propaganda. Dette er vold som vekker avsky og gjør to ting. For det 

første fører dette til at man tenker at de fleste lovbrudd begås av innvandrere. Det andre er at 

man tenker at de mest alvorlige lovbruddene begås av innvandrere (Lööw 2015, s. 134). 

Man har altså på samme tid et inntrykk av at den svenske velferdsmodellen blir undergravd, 

som en følge av det som ifølge Hvit-maktbevegelser er «asosiale», kriminelle «parasitter», i 

form av innvandrere, mens man også har en frykt for at den svenske kulturen skal utslettes. 

Slikt tankegods fører med seg en diskurs svært kritisk til innvandring (Lööw 201s. 134-135). 



71 

 

En av de siste ideologiske idéene til nasjonalsosialismen, er tanken om et 

«volksgemeinschaft», eller et folkefellesskap. I et slikt fellesskap, skal alle i samfunnet, 

uavhengig av status, kjønn og alder være med å dra i samme retning, for nasjonen og for 

rasens beste. I denne idéen har mann og kvinne like mye verdi, men regnes ikke som like, 

men komplementære (Lööw 2015, s. 135). 

Denne tanken kan vi finne igjen i Frihetskamp.net.  

Den nordiske motstandsbevegelsens stat er ikke klasselojal, men raselojal. Den tar 

ikke avgjørelser som gjør det bedre for rike på bekostning av fattige, bedre for 

unge på bekostning av gamle eller bedre for menn på bekostning av kvinner. Den 

strever etter hva som er best for folket, som helhet. (Frihetskamp.net 2016, 

04.03.) 

En viktig forutsetning for å kunne være et medlem av dette samfunnet er at man er medlem av 

det DNM karakteriserer som riktig «rase». Det viktige i denne sammenhengen er fokuset på 

«rasens» beste. Alle handlinger i folkefellesskapet, av så vel ledere som «vanlige» borgere, 

skal gjøres med tanke på det beste for rasens overlevelse. Dette er et sentralt punkt i det 

ideologiske grunnlaget for nasjonalsosialismen (Lööw 2015, s. 135).  

For å oppsummere hovedpoengene i denne delen av oppgaven, så har jeg vist at den linjen til 

vold, som er å finne på Frihetskamp.net, ikke oppfordrer til bruk av vold, med mindre det er i 

selvforsvar og siste utgang. Man ser likevel at voldsbruk har fått positiv omtale på 

Frihetskamp.net, poenget er at medlemmer av gruppen hverken får lov til, eller oppfordres til 

å bruke vold med mindre det er i selvforsvar. Det voldspotensialet til DNM som gruppen, 

ligger i den potensielt delegitimerende effekten deres konspirasjonsteoretiske diskurs har på 

sentrale samfunnsinstitusjoner. Den største destabiliserende faktoren kommer fra den 

delegitimerende diskursen som legges frem.  

Et annet viktig poeng i denne oppgaven er hvordan kampen om kulturen i DNM sin diskurs 

blir tolket som en kamp for «den ariske rase» sin overlevelse. Kampanjene som DNM fører 

mot homofili-forkjempere og andre meningsmotstandere handler til syvende og sist om at 

man forsøker å kjempe mot «den jødiske verdensregjeringen». Dette fordi DNM ser på, for 

eksempel, homofili og diskursen om at det er «normalt» å være homofil, som et angrep på de 

verdier som DNM holder høyt. Når DNM kjemper mot homofile, kjemper de egentlig mot 
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den «sionistiske verdensregjeringen». Når DNM ønsker å få slutt på innvandring, ønsker de 

egentlig å få slutt på den «sionistiske eliten» sin innflytelse over Norden.  
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5 Oppsummering 
 

I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvilke holdninger som Den Nordiske 

Motstandsbevegelse har formidlet gjennom sin norske nettside Frihetskamp.net. Jeg ønsket å 

se nærmere på hvilket verdenssyn som DNM presenterte, og jeg ønsket å se nærmere på hva 

DNM skriver på Frihetskamp.net, og på deres holdning til innvandring.  

Hva gjelder verdenssyn, har jeg forsøkt å vise hvordan diskursen omkring den såkalte 

«globale, sionistiske verdensordenen» preger tekstene som man kan finne på Frihetskamp.net. 

Dette er et slags overhengende lag i DNM som påvirker og forklarer de fleste sakene som blir 

omtalt, slik konspirasjonsteorier ofte kan gjøre.  

Jeg har vist hvordan ulike lag i denne diskursen blir representert. Disse lagene jeg har funnet, 

er «utbytting av folkeslag». Dette går ut på at innvandring er et komplott av denne såkalte 

«jødiske verdensregjeringen» for å svekke «den ariske rase». Det neste laget er Holocaust og 

skyldfølelsen DNM mener den «ariske rase» uriktig følger på grunn av dette. Dette laget i 

konspirasjonsdiskursen går ut på at Holocaust kun er et påfunn skapt for å la de allierte slippe 

unna med sine krigsforbrytelser etter krigen, samt at det Holocaust kan brukes som et politisk 

virkemiddel i dagens samfunn, hvor skyldfølelse gjør at den «ariske rase» blir passiv, og lar 

seg styre over av den samme «jødiske verdensordenen».  

Et tredje lag i diskursen omkring den påståtte «jødiske verdensregjeringen» er hvordan jøder 

blir fremstilt som fiender av DNM, men også av det nordiske folk. Under forskjellige navn, 

som «sionister», «globalister» og «kulturmarxister» blir jødene omtalt som de fremste fiender 

av DNM. Det siste laget jeg har presentert i denne oppgaven, er laget som omhandler det som 

DNM ser på som kampen om kulturen. Dette laget av konspirasjonsteorien handler om at den 

såkalte «jødiske verdensregjeringen» forsøker å fremme såkalt «moral og norm-oppløsende» 

ideologier i Norden. Dette for å destabilisere landet, og gjøre det enklere å regjere over disse 

landene. Eksempel på det som DNM anser som moraloppløselig ideologi kan være for 

eksempel feminisme, kommunisme og menneskerettigheter (Persson 2016, 04.12.). I denne 

representasjonen er vernet omkring de normer DNM ser på som grunnleggende og naturlige, 

slik som ekteskapet, viktig, og beskyttelsen av dette sees på som en krig mot disse andre 

verdiene jeg nevnte tidligere. 
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Når det gjelder innvandring har jeg funnet fem ulike lag i DNM sin innvandringsdiskurs. At 

innvandringsdiskursen er et lag av den overhengende konspirasjonsteoridiskursen, har jeg 

også prøvd å vise. Det første laget i innvandringsdiskursen er at innvandring er noe som skjer 

i stor skala, det neste laget handler om at innvandring er farlig. Det tredje laget representerer 

hvordan innvandring ifølge DNM er kostbart. Det fjerde laget jeg har vist til i denne 

oppgaven er hvordan DNM representerer innvandring som et resultat av en bevisst, 

«sionistisk» plan. Det siste laget jeg har funnet omkring innvandring er hvordan innvandrere 

er underlegne den «ariske rase» genetisk. Rasetenkningen spiller inn i DNM sin 

innvandringsdiskurs.  

I spørsmålet om DNM sitt syn på vold har jeg argumentert for at det i tekstene som blir postet 

på Frihetskamp.net ikke finnes godkjenning eller oppfordring til å bruke vold. Det eneste 

forbeholdet til dette, er om det skjer i selvforsvar. Den konspirasjonsteoretiske diskursen som 

DNM fører om kring den såkalte «sionistiske verdensregjeringen», oppmuntrer ikke i seg selv 

til voldsbruk. Diskursen som DNM fører om innvandring på Frihetskamp.net, oppmuntrer 

heller ikke til vold mot innvandrere. DNM ønsker heller ikke først og fremt å kjempe den 

kampen de mener de skal kjempe gjennom partipolitikk. Det er gjennom en revolusjon at de 

som DNM ser på som fiender skal bekjempes.  

DNM fører en diskurs som delegitimerer sentrale samfunnsinstitusjoner i det moderne 

Norden. I denne oppgaven argumenterer jeg for at DNM sin diskurs omkring konspirasjoner 

og innvandring, kan ha en potensielt destabiliserende effekt, på grunn av sine delegitimerende 

egenskaper. Det er i med tanke på at DNM sin diskurs kan delegitimere sentrale 

samfunnsinstitusjoner som politiet, pressen, akademia og styresmaktene, at potensialet for 

DNM sin destabiliserende effekt på samfunnet ligger.  
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