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Syfte målsättning med 

presentationen

Denna presentation syftar till att du som anställd i Stockholms stad ska få en 

översiktlig bild av en rad vanligt förekommande logotyper och symboler som 

används inom olika våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige. 

Presentationen innehåller symboler och logotyper från de tre våldsbejakande 

extremistmiljöer som Säkerhetspolisen bedömer utgör de främsta hoten mot 

den svenska demokratin och som frekvent använder våld och hot om våld för 

att söka ändra den rådande samhällsordningen. 

Målsättningen med presentationen är att stadens anställda ska få ökad 

förmåga att identifiera och känna igen de markörer som våldsbejakande 

extremistiska grupper och miljöer använder för att föra ut sina budskap. 



Begreppsförklaringar

Logotyper är bilder som representerar en organisation, grupp eller ett 

nätverk.

Symboler är bilder som representerar de budskap som dessa organisationer, 

grupper eller nätverk söker föra fram.  



Den autonoma miljön 



Logotyper 

Antifascistisk aktion (AFA) är en vänsterautonom våldsbejakande extremistisk 

organisation som grundades 1993 med avsikt att bättre organisera autonoma 

nätverk och rörelser i Sverige. Den röda flaggan sägs representera kommunism 

eller socialism medan den svarta representerar anarkism. Flaggorna används av 

antifascistiska rörelser i hela världen. 

Syndikalistiska ungdomsförbundet grundades 1993 när tre lokala klubbar 

bildade en federation. SUF anser sig inte vara våldsbejakande, men arrangerar 

exempelvis kurser i hur man inte ska bli gripen av polis i samband med 

”konfrontativa aktioner” och hur man ockuperar hus. SUF har länge haft ett nära 

samarbete med AFA. 

ARNA bildades inför G20-mötet i Hamburg 2017 och är ett nätverk av 

antikapitalistiska, feministiska och antifascistiska grupper från Norden. ARNA vill 

ha ett samhälle utan klasser och stater där mänskligheten frigörs i en fri förening 

av alla för alla. Via Facebook uppmanades anhängare att sluta upp och slåss 

mot nazisterna i Göteborg 2017. Bilder på bengaler, maskerade demonstranter 

cirkulerade med budskapet att krossa fascismen och kapitalismen.

Revolutionära Fronten var en vänsterextrem militant organisation mellan 2002 

och 2015. Två år innan organisationen lades ned dömdes en av frontfigurerna för 

försök till dråp i samband med demonstrationerna i Kärrtorp. Organisationen 

romantiserade våld. I principförklaringen stod: “Användandet av revolutionärt 

våld ser vi som en rent taktisk och politisk fråga och inte som en moralisk.”



Symboler 

Den antifascistiska cirkeln skapades 1931 i Tyskland i syfte att kunna täcka 

över hakkors. Symbolen designades av Sergei Chakotin för den tyska 

antifascistiska organisationen Iron front, men används än idag av antifascistiska 

grupper över hela världen. 

Det omringade A:et är en symbol där A står för anarkism och O för ordning. 

Husockupation och husockupationsrörelsen fick sitt genomslag på 70-talet 

då det blev vanligt att ockupera rivningshus och i vissa fall bygga upp kollektiva 

alternativsamhällen. Ockupantrörelsens symbol är ett N med en pil i en cirkel.  

Ett maskerat ansikte med de tre pilarna från den antifascistiska cirkeln (se 

ovan) används av olika antifascistiska grupper över hela världen. 



Symboler

A.C.A.B. (eller 1312 som står för bokstävernas plats i alfabetet) är en förkortning 

för all cops are bastards. Uttrycket används för att visa ett hat mot polisen, både 

av olika autonoma grupper och av exempelvis fotbollshuliganer.  

Let’s fight white pride (förkortas LFWP) är en slogan som används av 

antifaschistiska grupper Symbolen ses ofta på stickers, t-shirts och väskor och 

finns i en rad olika uföranden.  

Good night white pride är en slogan som ofta används av antifascistiska 

rörelser. Ses ofta tillsammans med en bild av en person med en svastika eller ett 

keltiskt kors som blir nedsparkad. Symbolen finns således i en rad olika 

utföranden.

1312 står för bokstävernas plats i alfabetet (A.C.A.B.) och är en förkortning för all 

cops are bastards. Uttrycket används för att visa ett hat mot polisen, både av 

olika autonoma grupper och av exempelvis fotbollshuliganer.  



Symboler

En knuten näve används av antifascistiska rörelser för att symbolisera kamp.

No Pasarán översätts till engelska som They shall not pass. Uttrycket myntades 

år 1937 under det spanska inbördeskriget av den spanska politikern och 

kommunistledaren Dolores Ibárruri. På senare år har uttrycket använts av olika 

organisationer i Europa som ett slagord mot fascism och förtryck.  

FCK CPS står för fuck cops som är en slogan som används av olika autonoma 

grupper för att visa hat mot polisen. På liknande sätt har man skapat slogans 

som FCK NZS (fuck nazis). 

Free Joel är en slogan som syftar på att frige en man som, efter en 

manifestation i Kärrtorp i Stockholm, dömdes till sex och ett halvt års fängelse för 

försök till dråp, olaga hot, våldsamt upplopp och brott mot knivlagen efter att ha 

huggit en nazist i ryggen med en kniv. 



Symboler

När NMR demonstrerade i Göteborg i September 2017 sågs flera 

motdemonstranter med uppblåsbara krokodiler. Krokodilen har efter det börjat 

användas som en symbol för antifaschism, exempelvis under namnet Kamrat 

krokodil och ses exempelvis på Twitter i olika användares profiler. 

Den röda stjärnan är en vanligt förekommande symbol för kommunism, med 

kopplingar till det revolutionära. Den röda stjärnan används ofta av olika 

autonoma grupper.

Anarkismsymboler kan ha lite olika utseende men består oftast av ett inringat 

A. Ordet anarkism betyder utan härskare och är en politisk ideologi med 

kopplingar till många vänsterextrema organisationer. Målsättningen är att skapa 

ett samhälle fritt från stat, kapitalism, hierarkiska system och auktoritära 

strukturer.

Hammaren och skäran är en politisk symbol för unionen mellan arbetarklassen 

och bondeklassen. Den har använts och används av många vänsterextrema 

organisationer i världen och Sverige. Symbolen är, tillsammans med hakkorset 

och pilkorset, förbjuden i Ungern, Polen och Ukraina.



Vit makt-miljön 



Logotyper 

Nordiska motståndsrörelsen bildades år 1997 under namnet Svenska 

motståndsrörelsen, av aktivister ur nätverket Vitt ariskt motstånd (VAM). 

Rörelsen bytte namn till NMR år 2016 då systerorganisationerna i Norge, 

Danmark och Finland slogs ihop. NMR är en nordisk våldsbejakande 

nationalsocialistisk organisation vars mål är att skapa en nordisk 

nationalsocialistisk republik. Republiken ska åstadkommas genom revolution.

Nordisk Ungdom är en högerextrem ungdomsorganisation som hör till vit makt-

rörelsen. De är emot invandring och islam och driver bland annat frågor som 

handlar om att bekämpa mångkultur och att främja en homogen, vit nation. De 

har också visat exempel på antisemitism både i aktioner och uttalanden.

Svenskarnas Parti var ett svenskt politiskt parti mellan 2008 och 2015 som 

bildades ur Nationalsocialistisk front (NSF). Partiet beskrev sig själva som 

nationalistiska på genetisk grund. Partiet höll en rad uppmärksammade 

demonstrationer och aktioner som möttes av stora och ibland mycket våldsamma 

motdemonstrationer.



Symboler

Hagalrunan: Bland nazister representerar hagalrunan en absolut tro på den 

nazistiska ideologin. Runan förekom på SS-ringen. Runan finns i två varianter, 

beroende på om den är från den yngre eller äldre runraden.

Hagalrunan: Bland nazister representerar hagalrunan en absolut tro på den 

nazistiska ideologin. Runan användes på flaggor och märken av Hitlertysklands 

SS-bergsdivision "Nord" som var stationerad i Norge. Hagalrunan har i modern 

tid bland annat använts av Hembygdspartiet och vit makt-bandet Heimdall.

Jēran: Den till Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti närstående 

organisationen Förbundet Nationell Ungdom (2011–2013) använde sig av runan 

”Jēran”. Runan, som motsvarar bokstaven ”J”, som användes under ca 200-400 

e.kr, och som betyder både bokstaven ”J” och ”skörd” eller ”god skörd”. Idag 

används symbolen bland annat på plagg som sålts i Motgifts nätbutik.

Odalrunan: För nazister har odalrunan en koppling till hembygden och 

fädernearvet. Enligt nazisterna finns det en mytisk koppling mellan folket och det 

land som folket bebor. En mer utbredd användning av ordet odal är i begreppet 

odalbonde som förr användes för att beskriva en bonde som själv ägde och 

brukade sin jord.



Symboler

Keltiskt kors: Det keltiska korset är vid sidan av hakkorset den mest använda 

symbolen inom den högerextrema rörelsen. Det keltiska korset började spridas 

under andra hälften av 1900-talet av organisationer som inte ville använda sig av 

symboler från Nazityskland. Med tiden har det keltiska korset blivit en 

internationell symbol för vit makt. 

European Brotherhood: Logotyp för det högerextrema klädmärket European

Brotherhood vars t-shirts på senare år blivit allt mer populära. Märkets initialer, 

EB, presenteras i logotypen på ett sätt som liknar ett solhjul.

Kugghjulet: Kugghjulet började användas som symbol under 1700- och 1800-

talen och symboliserar teknik, framåtskridande och rörlighet. Kugghjulet har en 

stark koppling till arbetarklassen och är inte en utpräglad nazistsymbol. Bland 

nazister idag används kugghjulet ofta av de som vill betona sin arbetarbakgrund.

Lambda: Nyfascistiska identitärer har sedan millennieskiftet använt lambda som 

en symbol för sin rörelse. Framförallt förknippas symbolen med franska 

högerextremister.



Symboler

Hakkors: Den tyska nationalsocialismens mest kända symbol är hakkorset. 

Under 1870-talet började hakkorset, ett flera tusen år gammalt sol- och 

lyckotecken, användas som symbol för den så kallade ariska rasen. Det tyska 

nazistpartiet gjorde hakkorset till sin officiella partisymbol 1920. I Sverige kan det 

vara brottsligt att använda hakkorset. 

Solhjul: Den rikliga förekomsten av solhjul på hällristningar i Norden gjorde att 

tecknet i Nazityskland sågs som en nordisk solsymbol. Aktivister inom dagens 

extremhöger använder solhjulet för att framhäva ett nordeuropeiskt kulturarv. 

Bland annat pryder symbolen skivomslag för vikt makt-band och var också 

Nordiska rikspartiets (1956–2009) organisationssymbol.

Svarta solen: Idén om en mystisk svart sol har funnits i olika ockulta 

traditioner. För Nazisterna symboliserar den ett mystiskt ”ariskt” energicentrum. 

Den svarta solen har spritts inom den ockulta traditionen som ibland kallas 

”esoterisk hitlerism” som tyska och österrikiska nazister ägnade sig åt efter andra 

världskriget. Symbolen används av bland annat tyska, amerikanska och 

nyzeeländska nazistgrupper och inom vit makt-musiken. 

Järnkors: Symbolens ursprung, för mod och ära, går att spåra ända tillbaka till 

1100-talet. Korset användes av Hitler under andra världskriget. I dag används 

järnkorset flitigt i högerextrema sammanhang – framförallt tillsammans med 

hakkorset som har direkt koppling till nationalsocialism. Korset används även i till 

exempel MC-kulturen, bland annat på tröjor och som tatueringar. I dessa kretsar 

har järnkorset inte samma politiska laddning.



Symboler

Tyrrunan: Tyrrunan, efter den fornnordiska guden Tyr, står för kamp och seger. 

Runan användes av Hitlers nazister och har efter andra världskriget fortsatt att 

användas av några av de mest militanta nazistiska organisationerna. I Sverige är 

symbolen främst förknippad med Nordiska motståndsrörelsen.

Dödsrunan: Dödsrunan användes under andra världskriget för att hedra stupade 

SS-män. Den ersatte det kristna korset i dödsannonser och ovanför 

improviserade gravar på slagfältet. Runans vikingatida namn yr, betyder idegran 

som ofta används i gravkransar. Symbolen används för att hedra döda nazister.

Livsrunan: Livsrunans fornnordiska namn var "mannar" som betyder man eller 

människa. För nazister symboliserar runan liv och den används flitigt inom vit 

makt-rörelsen. Det tyska, nazistiska kvinnoförbundet, NS-Frauenschaft, hade en 

livsruna i sitt emblem.

Varghake: Varghaken, en symbol för motstånd, har använts i olika sammanhang 

i flera hundra år. I Tyskland började varghaken användas, efter förlusten vid 

första världskriget, som symbol för ett nationellt motstånd mot den politik som 

tvingades på Tyskland av segermakterna. I Sverige användes varghaken först av 

Lindholmsrörelsens ungdomsförbund Nordisk Ungdom på 1930-talet. Sedan 

användes den av den militanta svenska nazistorganisationen Vitt ariskt 

motstånd, VAM som en symbol för ”den vita rasens försvar”.



Symboler 

Valknuten: Symbolen består av tre flätade trianglar. Det är en fornnordisk 

symbol, som bland annat hittats på stenristningar från Gotland och Norge. Valr

var det fornnordiska uttrycket för krigare. Nordiska förbundets internetforum, 

nordisk.nu, har en valknut som symbol.

Thor Steinar: Det tyska nynazistiska klädmärket Thor Steinar har en symbol 

som är en blandning mellan två symboler, Tyrrunan och Varghaken som båda 

användes såväl i tredje riket som av naziströrelser i dag. Klädesmärket är 

populärt hos europeiska högerextremister och plaggen syns ofta i samband med 

demonstrationer och liknande sammankomster.

Torshammare: Inom naziströrelsen används torshammaren som en symbol för 

styrka och kraft. Även om halssmycken föreställande torshammaren säljs av 

diverse nazistorganisationer behöver inte en torshammare runt halsen betyda ett 

politiskt ställningstagande.

Triskele: Det urgamla tredelade hakkorset, triskele, förekom inom tredje riket 

som en symbol för en SS-division, men har framför allt, sedan mitten av 70-talet, 

använts som symbol för vit makt. Triskelen används av Afrikaner Weerstands-

beweging, AWB, en vit sydafrikansk kamporganisation som kämpade mot 

avskaffandet av det sydafrikanska apartheidsystemet. En av världens största 

naziströrelser, Blood & Honour, använder sig av symbolen.



Symboler

Vit makt-näve: En höjd näve har sedan 1800-talet använts som tecken på 

enighet och styrka av en mängd grupper med olika politiska mål. Den 

amerikanska medborgarrättsorganisationen Svarta pantrarna använde sig av en 

höjd näve som tecken på enighet i kampen mot diskriminering. Vit makt-näven 

lanserades inom den högerextrema skinnskallekulturen på 1970-talet som en 

”arisk” motsvarighet till Black Power-näven.

Nordiska förlaget / Nordiska förbundet: Nordiska förbundet (2004–2010) och 

Nordiska förlaget (2001–2010), som var kopplat till förbundet, använde sig av en 

symbol med en ryttare och en häst.

Tre parenteser: Amerikanska alt-right-rörelsen är en till stor del internet-baserad 

fraktion av den internationella extremhögern. Miljön har omfamnt internet-

kulturens språk och uttryck. Ett exempel på hur alt-rights egna ”memes” har 

korsbefruktat trollkulturen är det som kallas för ”echo” (eko) – tre parenteser runt 

namn eller begrepp som i dessa kretsar associeras med judar.

ZOG: Zionist Occupation Government är, bland nazister, en vanlig benämning på 

den styrande och utövande makten som man anser är kontrollerad av en judisk 

konspiration som vill styra hela världen. Även medier och andra centrala 

samhällsaktörer anses vara styrda av ZOG. Numera talar nazister allt oftare bara 

sionism och sionister utan att nämna ZOG.



Symboler

WP
WP: Förkortningen WP står för ”White Pride”, på svenska ”Vit stolthet”. WP 

används av många nazistiska grupper. Det används också som slogan för det 

välkända internationella forumet Stormfront som grundades 1997 av den före 

detta Ku Kux Klan medlemmen Don Black. 

NS: NS är beroende på sammanhanget en förkortning för antingen 

nationalsocialist eller nationalsocialistisk. Under slutet av 1990-talet använde 

nazistgruppen NS Stockholm förkortningen i sitt organisationsnamn.

14: Numret "14" är den mest spridda numeriska symbolen inom vit makt-

rörelsen. Numret är en förkortning för frasen "de fjorton orden" och förekommer 

såväl i organisationsnamn, som tatueringar och på kläder. Ett exempel är 

nättidningen Info-14, som från slutet av 1990-talet fram till 2011 var ett viktigt nav 

i den svenska vit makt-rörelsen. I dag spänner användningen av ”14” över hela 

vit makt-miljön – från Nordisk alternativhöger till Nordiska motståndsrörelsen.

WPWW: Förkortningen WPWW står för ”White Pride World 

Wide”, på svenska ”Vit stolthet världen över”.



Symboler

64

18: Siffran 18 står för första och åttonde bokstäverna i alfabetet, A och H, alltså 

Adolf Hitlers initialer. Siffrorna förekommer bland annat i namnen på 

organisationen Combat 18 och vit makt-bandet Sturm 18.

28: Siffran 28 står för andra och åttonde bokstäverna i alfabetet, B och H. Det är 

förkortningen för den internationella nazistorganisationen Blood & Honour, blod 

och ära på svenska.

64: Siffran 64 står för det antal knivhugg en homosexuell man fick ta emot när 

han knivmördades på öppen gata i Västerås 1995. Gärningsmannen tillhörde en 

lokal nazistgrupp. Sedan dess används talet som uppmaning till mord på 

homosexuella.

88: Numret 88 är symbolen för HH, alltså den åttonde bokstaven i alfabetet. 

Förkortningen står för "Heil Hitler", den formella hälsningen i Nazityskland. 88 är 

en av de mest använda numeriska symbolerna inom den högerextrema miljön 

och förekommer på kläder och hos t.ex. vit makt-bandet Legion 88.



Symboler

1488

100% 100%: 100% refererar till uttrycket 100% vit. 

1488: Genom att kombinera siffrorna 14 och 88 hänvisar man vanligtvis 

till de 14 orden följt av Heil Hitler. David Lane använde sig av 

sifferkombinationen 14-88 för att hänvisa till sina 14 ord och ett manifest 

vid namn 88 Precepts som han skrev under sin tid i fängelse.

4/20: Symboliserar datumet 20 april, som är Adolf Hitlers födelsedag. 

Dagen högtidlighålls än idag inom den nazistiska rörelsen, såväl i 

Sverige som utomlands.

RJM: Förkortningen står för Robert Jay Mathews, en amerikansk 

nynazist som var ledare för den amerikanska vitmakt-gruppen The 

Order. Robert Jay Mathews dog i en skottlossning med polis 1984. 

Bokstavskombinationen RJM förekommer ofta tillsammans med en 

gravsten och används för att hedra den avlidne. 



Symboler

Hammaren och svärdet: Symbolen daterar tillbaka till 1920-talets Tyskland. 

Politiska grupperingar försökte kombinera socialistiska idéer med den 

nationalistiska ideologin. Symbolen försvann under Hitlers regim, men 

återupptäcktes av tyska nazister på 1990-talet. I Sverige har symbolen till 

exempel använts på 00-talet av Helsingborgskampanjen.

Hjortblomman: 2008 tog Nationaldemokraterna (2001–2014) den brandgula 

hjortronblomman som symbol. Färgen symboliserade enligt National-

demokraterna ”frihet, kraft och resning” men valet av färg skulle också förstås 

som en ”varning till det etablissemang som styr landet”. Hjortronblomman valdes 

därför att den växer i norden. Enligt partiets sista partiledare symboliserade 

blomman ”den urnordiska kraften som vilar inom oss nordbor”.  

Vasakärve: Gustav Vasas släktvapen i svenska flaggans färger. Symbolen har 

använts av svenska högerextremister. 1938 tog Svensk socialistisk samling 

kärven som symbol. På 1990-talet plockades den upp av Nationalsocialistisk 

front. Symbolen används fortfarande av nazistiska grupper – exempelvis på 

kläder under namnet ”Det fria Sverige” som säljs i Motgifts nätbutik.

Fackla: Sverigedemokraterna använde sig tidigare av en brinnande fackla i den 

svenska flaggans färger. Symbolen var identisk med den som används av det 

brittiska fascistpartiet National Front. Sverigedemokraternas ledning valde 2006 

att byta till en blåsippa och på så sätt följa den svenska traditionen att använda 

blommor som partisymboler.



Symboler 

Ægishjálmur: En så kallad skräckhjälm som i fornnordisk mytologi ska ha 

använts för att injaga skräck i fienden och stärka den egna kraften. Användes 

som symbol av Svenskarnas parti. 

Lejon: Nationaldemokraternas ungdomsförbund (2002-2014) använde sig av ett 

lejon som symbol. Även Svenska motståndsrörelsen (senare Nordiska 

motstånds-rörelsen) använde under sig av symbolen, men då bar lejonet även 

ett armborst. I Motgifts klädbutik säljs t-shirts med ett lejon som av allt att döma 

ska knyta an till Gustav II Adolf. Lejon har använts som en symbol för styrka och 

mod i en rad olika sammanhang. Symboler med lejon har ingen egentlig koppling 

till nationalsocialism eller högerextremism.

Sydstatsflaggan: Inom den amerikanska högerextremismen är det vanligt att 

man använder sig av flaggor från Sydstaterna under det amerikanska 

inbördeskriget. Den vanligaste är sydstaternas marina flagga med ett blå-vitt 

kryss med vita stjärnor mot en röd botten. Flaggan kan symbolisera ett 

ställningstagande mot slaveriets upphävande och för rasism men flaggan kan 

också vara en nostalgisk symbol för den amerikanska södern. I Sverige syns den 

ofta i raggarsammanhang. 

BSS: Förkortning för kampanjorganisationen Bevara Sverige svenskt (1979–

1986). Efter att organisationen upplöstes har förkortningen förekommit på bland 

annat t-shirtar. Flera av dem som var med och startade Sverigedemokraterna 

1988 hade tidigare varit verksamma inom BSS.



Symboler

Pepe the Frog: Grodan dök först upp i början av 2000-talet som en tecknad 

serie i USA. Efterhand blev han populär i så kallade memes. Genom en 

högerextrem satsning på att göra symbolen till sin kopplades Pepe allt mer till 

den amerikanska extremhögern.

Bloddroppe: Ku Kux Klans symbol består av ett vitt kors med en röd bloddroppe 

i. För att inte vara allt för uppenbara har numera KKK anhängare börjat använda 

sig av enbart blodsdroppen för att markera tillhörighet. 

OK-tecknet: Att göra OK-tecknet, det vill säga när pekfingret och tummen hålls i 

en cirkel, medan övriga tre fingrar pekar uppåt anses av vissa vara på väg att bli 

en hatsymbol. Genom att göra OK-tecknet så kan man utläsa bokstäverna W 

och P det vill säga förkortningen av white power. Det sägs vara en av 

skribenterna på forumet 4chan som startade en kampanj för att sprida ryktet om 

OK-tecknets nya innebörd.

Mjölk: Associationen mellan mjölk och vit makt-rörelsen aktualiserades under 

2017. Mjölkdrickandet speglar föreställningen om den vita kroppens perfektion 

och kan spåras tillbaka till den genetiska mutation som ligger bakom många 

nordeuropéers förmåga att tillgodogöra sig mjölk som vuxna. Referenser till mjölk 

används bland annat av en av USA:s mest framträdande vit-maktanhängare, 

Richard Spencer, som skrivit ”I’m very tolerant… lactose tolerant” tillsammans 

med en symbol som visar ett glas mjölk i sin Twitter-profil. 



Den våldsbejakande 

islamistiska miljön 



Logotyper

Al Qaida: Ibland använder Al Qaida den Islamiska statens flagga. Överst står 

inledningen av den muslimska trosbekännelsen Det finns ingen gud utom Allah i 

vitt. Under syns en vit cirkel med orden Gud, Profet och Muhammed skrivet i vitt. 

Cirkeln är en kopia av det sigill som profeten Muhammed använde då denne 

korresponderade med sina anhängare.

Al Qaida: Olika regionala undergrupper inom Al Qaida använder olika flaggor. 

En flagga med gult tryck mot svart botten används ofta av Al Qaida. Denna tillhör

en koalition av grupper som rör sig i den Islamiska statens tidigare terretorium i

Irak. Koalitionen gick samman med Al Qaida 2004. Al Qaida använder ibland

denna flagga med vitt tryck mot svart botten.

Islamiska staten: Den Islamiska statens flagga visar inledningen av den 

muslimska trosbekännelsen skrivet i vitt. Under denna syns en kopia av det sigill 

som profeten Muhammed använde i sin korrespondens med sina anhängare. 

Också sigillet är tryckt i vitt. 

Jabhat al-Nusra: Jabhat al-Nusra har en flagga med svart botten där 

shahadahn, trosbekännelsen, står tryckt överst i vit skrift. Under trosbekännelsen 

står gruppens namn utskrivet. 



Logotyper

Boko Haram: Boko Haram använder också den Islamiska statens flagga. Detta 

gör man för att demonstrera sin trohet till systerorganisationen. Flaggan har svart 

botten och pryds av en shahadah, dem muslimska trosbekännelsen. Under 

denna syns Muhammeds sigill i vitt.   

Boko Haram: Boko Harams flagga visar två korsade AK47:or mot en vit botten.  

Ovanför en uppslagen koran vajar en svart flagga med shahadahn, den 

muslimska trosbekännelsen ”det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är 

hans sändebud. 

Al Shabab: Al Shabab använmder den Islamiska statens flagga. Detta gör man 

för att demonstrera sin trohet till systerorganisationen. Flaggan har svart botten 

och pryds av shahadahn, den muslimska trosbekännelsen. Under denna syns 

Muhammeds sigill i vitt.  

Al Shabab: Al Shabab använder ibland också den Islamiska statens flagga med 

inverterade färger, svart tryck mot vit botten.  



Symboler

Fyra fingrar: Fingrar används ofta i islamistiska extremistsammanhang. Fyra 

fingrar kallas för Rabia och användes av Muslimska brödraskapet. Symbolen har 

ingen explicit koppling till extremism, men tolkas ofta så.

Ett finger: I våldsbejakande islamistiska extremistsammanhang symboliserar ett 

finger monoteismen, tron på en gud och betyder “Allah är den ende guden”.



Källor: 

• Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet 

(Totalförsvarets forskningsinstitut) 

• Det digitala kalifatet – en rapport om IS propaganda 

(Totalförsvarets forskningsinstitut)

• Det vita hatet – radikala extremistiska miljöer på nätet 

(Totalförsvarets forskningsinstitut)

• Digital jihad – Hur terrororganisationen IS fortsätter att sprida 

sin propaganda på internet (Totalförsvarets forskningsinstitut) 

• Stiftelsen Expos symbollexikon (Stiftelsen Expo) 


