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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Ett fyrtiotal nazister från NMR, Nordiska motståndsrörelsen, står på rad och vrålar. 

– Vit revolution! Utan pardon! Vit revolution! Utan pardon! 

                      Så byter de ramsa, till de ord som på tyska sägs ”Sieg heil”: 

                      – Hell seger! Hell seger! 

 

Så lyder ett utdrag av journalisten Niklas Orrenius debattartikel ”Nazister som skrämmer bort 

människor från Almedalen” i Dagens Nyheter den 9 juli 2017.1 Som rubriken avslöjar, hand-

lar artikeln om när den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, för 

första gången deltog i Almedalsveckan. Deltagandet resulterade i debatter, bojkotter2 och ma-

nifestationer för människors lika värde.3 

Debatten och manifestationer kring nazism och nazistiska organisationer är knappast ny 

i Sverige, utan har funnits på agendan under lång tid. Redan under 1980- och 1990-talet dis-

kuterades det flitigt om den ”nynazistvåg” som utbrutit. Högerextrema aktivister och organi-

sationer blev en allt större och radikalare del av det svenska samhället.4 Det var även under 

denna tid som den antirasistiska ”Rör inte min kompis”-rörelsen kom till Sverige.5 1997 bil-

dades NMR, av aktivister ur Vitt Ariskt Motstånd (VAM). Säpo hävdar att NMR idag är Sve-

riges farligaste nazistorganisation.6 

Almedalendebatten kom inte heller att bli sista gången nazism och NMR var på tapeten 

för hätska debatter detta år. Den 7 september 2017 meddelade polisen i Göteborg att den naz-

istiska organisationen fått tillstånd att demonstrera i centrala Göteborg den 30 september. 

Motreaktionerna lät inte vänta på sig: flera politiker och andra debattörer menade att NMRs 

                                                        
1 Nicklas Orrenius, ”Nazister skrämmer bort människor från Almedalen”, Dagens Nyheter 9/7 2017, 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nazisterna-som-skrammer-bort-manniskor-fran-

almedalen/?forceScript=1&variantType=large (9/7 2017). 
2 Linnea Carlén, ”Många organisationer och personer bojkottar Almedalsveckan 2017”, SVT nyheter 2/7 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-organisationer-och-personerna-bojkottar-almedalsveckan-2017 (2/7 

2017). 
3 Kulturnyheterna, ”Manifestation mot NMR i Almedalen”, SVT nyheter 7/7 2017, 

https://www.svt.se/kultur/manifestation-mot-nmr-i-almedalen (7/7 2017). 
4 Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1980-1999: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna, 

Utök. utg., Ordfront, Stockholm, 2000, s. 466–471. 
5 Lodenius, Anna-Lena, Gatans parlament. Om politiska våldsverkare i Sverige, Ordfront, Stockholm 2006, s. 

240. 
6 Jon Lindhe, ”Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland”, SVT nyheter 30/11 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordiska-motstandsrorelsen-forbjuds-i-finland (30/11 2017). 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nazisterna-som-skrammer-bort-manniskor-fran-almedalen/?forceScript=1&variantType=large
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nazisterna-som-skrammer-bort-manniskor-fran-almedalen/?forceScript=1&variantType=large
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-organisationer-och-personerna-bojkottar-almedalsveckan-2017
https://www.svt.se/kultur/manifestation-mot-nmr-i-almedalen
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordiska-motstandsrorelsen-forbjuds-i-finland
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ideologi uppmanar till hets mot folkgrupp.7 Även Facebookgrupper, som ”Inga nazister i Gö-

teborg”,8 skapades i syfte att protestera mot nazismen.  

Samtidigt menade motståndare till ett förbud av nazistiska organisationer att ett sådant 

förbud skulle strida mot demonstrationsfriheten. Statsvetaren och krönikören Stig-Björn 

Ljunggren ifrågasätter exempelvis detta i Opinion live, och frågar var gränsen för hets mot 

folkgrupp och yttrandefrihet egentligen går: bör även nationalsocialism och radikalkonservat-

ism, som NMR tar näring ifrån, förbjudas i sådant fall? Ljunggren menar dessutom att NMR, 

eller ”hollywoodnazister” som han själv benämner dem, endast är ”femtio stycken grabbar 

som ser rätt löjliga ut”.9  

I och med att ett flertal medlemmar från NMR genomförde en demonstration i Göteborg 

utan tillstånd, knappt två veckor innan den ”egentliga” demonstrationen fortsatte denna debatt 

att vara en del av medias dagordning.10 Den 30 november 2017 beslutades det även i finsk 

domstol att NMRs verksamhet ska förbjudas i Finland, ett fall som har väckt stor uppmärk-

samhet. Polisen har förklarat beslutet med motivationen att ”organisationen är våldsam och 

öppet rasistisk och man uppmanar och belönar våld”11 – något som inte har en plats i det fin-

ländska samhället. Diskussionen kring nazism, och huruvida organisationer med denna ideo-

logi bör förbjudas, är alltså fortfarande en högst aktuell och infekterad debatt både i Sverige 

och i andra länder – trots att majoriteten av befolkningen är överens om att nazism är en poli-

tisk avart. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill bidra till en ökad förståelse för hur denna debatt förs i Sverige med fokus på diskuss-

ionen om NMRs roll i samhället. Två frekvent återkommande frågor i debatten är var gränsen 

för demonstration- och yttrandefrihet går och huruvida NMRs ideologi (och symbolik) kan 

tolkas som hets mot folkgrupp. 

 Jag vill granska var meningsskiljaktigheter uppstår och kommer att koncentrera ana-

lysen på debatten om NMRs tillstånd att få demonstrera i Göteborg den 30 september 2017. 

                                                        
7 Erik Wikén, ”Bush Thor: ’Vi vill förbjuda deltagande i kriminella organisationer’ ”, SVT nyheter 29/9 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/busch-thor-vi-vill-forbjuda-deltagande-i-kriminella-organisationer (29/9 

2017). 2017). 
8 Facebook, ”Inga nazister i Göteborg”, https://www.facebook.com/events/127641117854252/ 
9 Opinion live, Säsong 4 avsnitt 6, Sveriges television, 21/9 2017, Svt Play, 

https://www.svtplay.se/video/15221049/opinion-live/opinion-live-sasong-3-21-sep-22-00?start=auto (21/9 

2017), tillgänglig t.o.m 20/1 2018. 
10 Cecilia Forsell, ”50-tal nazister demonstrerade utan tillstånd i Göteborg”, SVT nyheter 17/9 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/50-tal-nazister-demonstrerar-utan-tillstand-i-goteborg (17/9 2017). 
11 Jon Lindhe, ”Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland”, SVT nyheter 30/11 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordiska-motstandsrorelsen-forbjuds-i-finland (30/11 2017). 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/busch-thor-vi-vill-forbjuda-deltagande-i-kriminella-organisationer
https://www.facebook.com/events/127641117854252/
https://www.svtplay.se/video/15221049/opinion-live/opinion-live-sasong-3-21-sep-22-00?start=auto
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/50-tal-nazister-demonstrerar-utan-tillstand-i-goteborg
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordiska-motstandsrorelsen-forbjuds-i-finland
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Jag har valt att undersöka detta med hjälp av en pragmadialektisk argumentationsanalys, (vil-

ken jag kommer förklara utförligare under avsnittet ”Metod och teori”), av debatten och de-

battörernas argumentationsteknik. 

 Jag vill genom denna analys få svar på dessa frågor: 

• Hur argumenterar aktörerna för att stödja sin ståndpunkt? 

• Hur skiljer aktörernas argumentationstekniker sig åt? 

• Vilka underliggande värderingar kan tänkas ligga till grund för argumenten? 

 

1.3 Material  

Med tanke på uppsatsens begränsade utrymme har jag, som tidigare nämnt, valt att begränsa 

analysen till att framförallt koncentrera mig på debatten kring NMRs tillstånd att få demon-

strera i Göteborg den 30 september 2017. Detta ger mig dessutom möjlighet att analysera just 

detta fall på djupet. 

 För att få en så mångsidig infallsvinkel som möjligt av dispyten har jag valt material 

från olika aktörer och perspektiv – två aktörer som är emot demonstrationstillståndet och tre 

aktörer som är för det. Jag kommer att analysera SVTs program Opinion live, från 21 septem-

ber 2017. Där debatterar den kristdemokratiska politikern Sara Skyttedal för ett förbud mot 

NMR och, den tidigare nämnda, statsvetaren Stig-Björn Ljunggren ställer sig emot ett för-

bud. 12  Jag kommer dessutom analysera en insändare av Svante Weyler, ordförande vid 

SKMA (Svenska kommittén mot antisemitism). I denna artikel argumenterar Weyler för hur 

NMRs ideologi, som uppmanar till en utrotning av framförallt judar, kan betraktas som hets 

mot folkgrupp genom att enbart existera.13 Mitt tredje objekt för analys är Erik Nords, polis-

områdeschef för Storgöteborg, uttalande i Sveriges Radio där han försvarar tillåtelsen av 

NMRs demonstration.14 Slutligen har jag valt en debattartikel av Nils Funcke, journalist, pub-

licerad i Expressen. Även Funcke menar att yttrandefrihetens gränser står på spel om NMR 

förbjuds att demonstrera.15 

 

 

 

                                                        
12 Opinion live, 21/9 2017. 
13 Svante Weyler, ”Frågan är inte bara polisens, den är också din och min”, SVT nyheter 25/9 2017, 

https://www.svt.se/opinion/svante-weyler-forlaggare-ordf-skma (25/9 2017). 
14 P1-morgon, ”Nazistiska NMR kommer demonstrera i centrala Göteborg”, Sveriges radio, 10/9 2017. 
15 Nils Funcke, ”Polisen är mer demokratisk än förmenta liberaler”, Expressen 31/8 2017, 

https://www.expressen.se/gt/kultur/polisen-ar-mer-demokratisk-an-formenta-liberaler/ (31/8 2017). 

https://www.svtplay.se/video/15221049/opinion-live/opinion-live-sasong-3-21-sep-22-00?start=auto
https://www.svt.se/opinion/svante-weyler-forlaggare-ordf-skma
https://www.expressen.se/gt/kultur/polisen-ar-mer-demokratisk-an-formenta-liberaler/
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1.4 Metod och teori 

Mitt mål med analysen är alltså att undersöka denna debatt med hjälp av pragmadialektiken. 

Den metod jag kommer att använda är grundad i en teori som återfinns i de holländska fors-

karna Frans H. Van Eemerens och Rob Grootendorts verk Argumentation, Communication, 

and Fallacies: A Pragmadialectical Perspective, 2004. Där redogör Van Eemerens och 

Grootendorts för pragmadialektiken som en argumentationsteori, och hur den kan betraktas 

och brukas som ett instrument för analys – en argumentationsanalys.16 Mika Hietanen, univer-

sitetslektor i retorik, sammanfattar användandet av denna metod i verket Retorisk kritik, 

2014.17 Min uppsats kommer främst att baseras på Hietanens variant av en argumentations-

analys. 

 Jag har valt denna metod då pragmadialektiken möjliggör analys av argument ur dess 

pragmatiska och dialektiska perspektiv, dess hållbarhet och dess retoriska natur. Denna metod 

är dessutom applicerbar på både verbal och skriftlig argumentation.18 Hietanen delar in den 

pragmadialektiska argumentationsanalysen i två delar – analys och evaluering.19 Analysen 

innefattar: 

• Argumentationssituation – består av en protagonist (den som för fram en ståndpunkt) 

och en antagonist (den som går emot en ståndpunkt). Även element som tid, plats, si-

tuation, språk och talets retoriska genus noteras i argumentsituationen. Jag kommer att 

tydliggöra talets retoriska genus utförligare i analysen i mån av relevans. Objektiv em-

pati (analytikerns försök att sätta sig in i talaren eller skribentens situation) är också av 

betydelse här.20
 

• Argumentationsfaser och deltagarroller – konfrontationsfasen, inledningsfasen, ar-

gumentationsfasen och avslutningsfasen är beteckningarna på de fyra faser vilka en 

kritisk argumentation går igenom.21 I konfrontationsfasen uppenbaras det att talet eller 

texten är av argumenterande form. En ståndpunkt läggs fram eller ifrågasätts av en 

part. Motståndares ståndpunkt är ofta implicit i skrivna texter.22 I inledningsfasen klar-

läggs de roller som debattörerna innehar – vem är protagonisten och antagonisten i 

debatten. Här förklaras även argumentationens regler samt de formella utgångspunk-

                                                        
16 Frans H. van Eemeren och Rob Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation. Press: Cambridge 2004, 

Cambridge University, kap. 5 ”Analysis as Reconstruction”, s. 95–122. 
17 Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon 

Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. 
18 Hietanen 2014, s.36. 
19 Ibid. 
20 Hietanen 2014, s. 37–38. 
21 Hietanen 2014, s.38. 
22 Hietanen 2014, s. 39. 
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terna (argumentationen) och materiella utgångspunkterna (innehållet).23 I argumen-

tationsfasen angriper parterna varandras ståndpunkter samt lägger fram argument för 

sina egna ståndpunkter.24 Avslutningsfasen beträffar om parterna nådde enighet och 

vilken ståndpunkt som ”vann” – med andra ord argumentationens konklusion. Det är 

en fråga om utgången av argumentationen.25 (Jag kommer endast ta upp de argumen-

tationsfaser och deltagarroller som har relevans för analysen). 

• Argumentationsstruktur – identifiering av parternas ståndpunkt/ståndpunkter och ar-

gument. Dessa kan vara explicita (uttalade) eller implicita (outtalade). Explicita argu-

ment och ståndpunkter kan kräva en externalisering (omskrivning). Argumentations-

typen identifieras även här – det vill säga hur många ståndpunkter som debatteras och 

med hur många parter. En argumentation kan vara enkel (en ståndpunkt som debatte-

ras) eller multipel (flera separata ståndpunkter). Argumentsituationen kan vara oblan-

dad (den ena parten för fram en ståndpunkt vilken endast ifrågasätts av den andra par-

ten utan inte en tydlig position för sin egen ståndpunkt) eller blandad (båda parterna 

försvarar och/eller attackerar den/de ståndpunkter som debatteras).26  

• Argumentscheman – skildrar hur (det explicita) argumentet stödjer ståndpunkten. Ar-

gument kan vara av en kausal (orsaksföljd), analog (jämförelse) eller symptomatisk 

(karakteristisk) typ.27  

• Strategisk manövrering – Här analyseras argumentationens retorik. Strategisk ma-

növrering består av tre delar: den topiska potentialen (vilka topiker som debattören 

använder sig av, det vill säga ”ett slags kategori eller ett ställe där talaren kan finna 

saker att säga”28), beaktande av åhörarkraven och presentationstekniker. 29 Jag kom-

mer gå in mer användandet av topiker i mån av relevans i analysen. 

Jag kommer lägga mindre koncentration på själva evalueringen – där argumentationens kvali-

tet bedöms. Fokus ligger, som tidigare nämnt, på att undersöka om olika aktörer argumenterar 

på olika vis och med vilka argument de stödjer sin ståndpunkt. En bedömning av värdet på 

aktörernas argumentation är därför av mindre betydelse i denna uppsats. Vissa argument som 

                                                        
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Hietanen 2014, s. 41–45. 
27 Hietanen 2014, s. 46. 
28 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s.125. 
29 Hietanen 2014, s. 47–48. 
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tenderar att vara fallasier (som vid första anblick betraktas som giltiga argument men vilka 

egentligen inte är det)30 kommer tas upp i mån av behov. 

Jag kommer att skapa ett slags överordnad struktur av argumentationsanalysmodellen 

och endast ta upp de delar som är väsentliga för analysen. Argumentationsstrukturer och ar-

gumentscheman för varje enskild debatt kommer att bifogas som bilagor, med uppsatsens 

begränsade utrymme i åtanke.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Forskningen på mitt valda analysobjekt är begränsad, vilket inte är oväntat då själva demon-

strationen och större delen av den kritik som kommer att analyseras har utspelat sig samma år 

som denna uppsats skrevs (2017). 

 Däremot är forskningen om högerextremism och nazism i Sverige, på ett mer generellt 

plan, mer djupgående. Journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius gav år 2006 ut boken 

Gatans parlament. Om politiska våldsverkare i Sverige. Hon redogör där för hur extremister 

inte ser dagens parlamentariska politiska konstruktion som ett lämpligt system för att repre-

sentera befolkningens åsikter. Hon menar att ”en nazist tror på diktatur, just för att han inte 

ser en process av folkligt medbestämmande kan erbjuda något gott”31. Hon beskriver dessu-

tom hur den nya nazismen, med fokus på Vit makt-rörelsen, skapades ur ”punk- och skinhead-

rörelsen” av Ian Stuart (i stora drag Vit makt-rörelsens ensamma grundare). Stuart utformade 

en ny avvikande inriktning från skinnskallekulturens och punkrörelsens grundideal.32 Centralt 

i Vit makt-ideologin är, liksom tidigare, rasideologin och antisemitismen.33 

 Historikern Heléne Lööw har skrivit verket Nazismen i Sverige 2000–2014, (2015). 

Även Lööw menar att antisemitismen är det bärande fundamentet i den nationalsocialistiska 

föreställningsvärlden, liksom i Vit makt-föreställningarna. Däremot kan ideologin åtskiljas 

från de som har en kristen, religiös bas då deras antisemitism baseras på religion och ej rasfö-

reställningar. I och med nazismens förfall och nederlag år 1945 förbjöds ideologin i många 

länder. I Sverige däremot, som inte var involverat i kriget, uppkom inte denna typ av förbud. 

Detta kan vara en av anledningarna till reorganiseringsfasen blev så pass central i Sverige, 

enligt Lööw. I Sverige var det nämligen möjligt att hålla möten och bygga upp rörelserna 

igen. Lööw menar även att det har skett en radikalisering inom nazismen i Sverige under de 

                                                        
30 Mika Hietanen, ”Fallasianalys för retoriker”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund 

(red.), Ödåkra: Retorikförlaget: 2014, s. 54. 
31 Lodenius 2006, s. 121–122. 
32 Lodenius 2006, s. 23. 
33 Lodenius 2006, s. 140–143. 
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senaste femton åren i den bemärkelsen att gatukampen och synligheten blir allt mer väsentlig. 

I och med internets uppkomst och den tekniska utvecklingen är det även lättare för nazister att 

nå ut till potentiella sympatisörer. Dessutom skapades nya forum för debatter, diskussioner 

och idéer mellan olika sekteristiska miljöer och olika former av propagandakoncept kopieras 

snabbt. Lööw diskuterar dessutom de motreaktioner som uppkommit allt mer frekvent i och 

med den radikalisering som ägt rum i Sverige. Hon menar att dessa konflikter är ”urgamla” 

men samtidigt föder varandra – uppkomsten av en grupp gynnar en motgrupp som är lika ra-

dikal.34 

 I debatten om NMRs demonstration tenderar ett av nyckelargumenten vara ett vädjande 

till yttrandefriheten. Jan Andersson behandlar detta begrepp i sin avhandling Yttrandefrihet-

ens dilemman. Debatt om hetspropaganda, mediekoncentration samt personlig integritet mel-

lan 1940- och 2000-tal, från år 2004. Andersson undersöker hur yttrandefriheten kan motive-

ras och den centrala i diskursen i de grunder som yttrandefriheten stödjs på. Han tittar även 

argument som brukar användas i debatter om yttrandefrihet. Andersson kommer fram till att 

begreppet snarare inskränks än försvaras i rasism- och hetsdebatter, då aktörer framförallt 

vädjar till demokratin.  Även om begreppet ”demokrati” ibland används på ett vagt vis i en 

argumentation, är termen så pass positivt laddad att den kan användas i de flesta ståndpunkter 

med ett övertalande resultat.35 

Även Ulf Petäjä behandlar termen ”yttrandefrihet” i sin avhandling Varför yttrandefri-

het? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem centrala argument i den 

demokratiska idétraditionen, från år 2006. Petäjä undersöker och diskuterar varför yttrande-

frihet är ”värdefull inom ramen för ett demokratiskt styrelseskick”36. Han analyserar även 

svårigheten med var yttrandefrihetens gränser bör dras och hur starkt hotfulla yttranden pro-

blematiserar kommunikationsprocessernas pålitlighet: 

 

Yttranden som direkt förespråkar våld mot staten, samhället eller individerna är 

också något som ligger till grund för begränsningar. Svårigheten är naturligtvis att 

nå fram till vilken grad av våldsförespråkande som är acceptabel utan att bestraffas 

men det är en annan fråga. Det viktiga här är att starkt hotande yttranden på ett 

mycket direkt sätt riskerar att förstöra kommunikationsprocessernas pålitlighet ge-

                                                        
34 En bok, en författare, ”Nazismen i Sverige 2000-2014, Utbildningsradion, Produktionsår: 2015, UR play, 

http://urskola.se/Produkter/188206-En-bok-en-forfattare-Nazismen-i-Sverige-2000-2014 (2015), tillgänglig 

t.o.m 30/6 2019. 
35 Jan Andersson, Yttrandefrihetens dilemman: debatten om hetspropaganda, mediekoncentration samt personlig 

integritet mellan 1940- och 2000-tal, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 

2004,Uppsala, 2004. 
36 Ulf Petäjä, Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem centrala 

argument i den demokratiska idétraditionen, Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Institution-

en för samhällsvetenskap, Växjö universitet 2006, s. 16. 

http://urskola.se/Produkter/188206-En-bok-en-forfattare-Nazismen-i-Sverige-2000-2014
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nom att sådana yttranden kan skapa omfattande rädsla, aggressivitet och ångest i 

samhället och hos medborgarna.37 

 

Genom att analysera dagens samhällsdebatt kring nazism och högerextremism och dess mot-

reaktioner, ur ett retoriskt perspektiv, önskar jag nå en ökad insikt av både konflikten men 

även komplexiteten kring begreppen yttrandefrihet och demokrati. Jag hoppas även att denna 

argumentationsanalys kan bidra till nya synvinklar inom både forskning om nazism och ytt-

randefrihet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 Petäjä 2006, s.170. 
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2. Analys 

2.1 Debatten mellan Sara Skyttedal och Stig-Björn Ljunggren 

2.1.1 Argumentationssituation, argumentationsfaser och deltagarroller 

Tvistefrågan rör huruvida den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, 

bör förbjudas. Debatten äger rum i programmet Opinion live, SVT den 21 september 2017 

mellan den kristdemokratiska politikern Sara Skyttedal och statsvetaren och krönikören Stig-

Björn Ljunggren. Diskussionen är en del av en större debatt – vilken tog sin början den 7 sep-

tember när polisen meddelade att NMR fått tillåtelse att demonstrera i Göteborg den 30 sep-

tember.  

Debatten tillhör både den retoriskt deliberativa och demonstrativa genren. Den delibe-

rativa talgenren, eller politiska talet, innefattar framförallt överväganden och råd om vilka 

handlingar som bör utföras.38 Detta talgenus använder sig framförallt Skyttedal av, som är 

kritisk till demonstrationen och anser att NMR bör förbjudas då deras ideologi uppmanar både 

till våld och hets mot folkgrupp. Den demonstrativa talgenren inbegriper ”det samtida”, och 

används för att genom hyllningar eller kritik lyfta fram vissa visioner och ideal.39 Ljunggren, 

som istället menar att ett förbud strider mot yttrandefriheten samt att det skulle resultera i att 

gränsen för vad extremism innebär bli svår att dra, använder sig av båda dessa talgenrer. Han 

både avråder från ett förbud av NMR och hyllar samtidigt Sverige och att vi bör värna om 

dess demokratiska samhälle. 

Konfrontationsfasen inleds när programledaren Belinda Olsson frågar om Skyttedal vill 

införa ett förbud mot nazistiska demonstrationer. Skyttedal svarar att hennes parti, Kristde-

mokraterna, länge har förespråkat ett förbud för samröre med kriminella organisationer – vil-

ket hon menar att NMR är.40 Skyttedal vill alltså förändra det rådande tillståndet (status quo). 

Det är även här debattörernas roller, inledningsfasen, klargörs: Skyttedal uppenbarar sig som 

en protagonist till ett förbud och när Ljunggren sedan får frågan varför han anser att nazistiska 

organisationer ej bör förbjudas redogör han för vikten av yttrandefriheten och hur ett förbud 

strider mot den (och uppträder således som antagonisten).41 

Den formella utgångspunkten är en typisk diskussion mellan en politisk aktör och en 

samhällsdebattör. Den materiella utgångspunkten är att det finns ett olöst problem med hur 

Sverige bör hantera nazistiska organisationer. 

                                                        
38 Lindqvist Grinde 2008, s.51 
39 Ibid 
40 Opinion live, 21/9 2017, (15:15) 
41 Opinion live, 21/9 2017, (16:04) 
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Avslutningsfasen är värd att nämna då det i skrivande stund inte finns några förslag på 

att förbjuda NMR, men politiker har börjat diskutera både rådande tillstånd och lagar. Stats-

minister Stefan Löfven har exempelvis uttryckt att det är viktigt att inte missbruka åsiktsfri-

heten i en demokrati i SVT nyheter. Han menar att NMR använder åsiktsfriheten som ett verk-

tyg för att ta makten och därefter omintetgöra det. Han säger till SVT nyheter att NMR inte 

tänker på ”åsiktsfrihet som en del i ett samhälle som de vill ha […] och då har demokratin rätt 

att försvara sig”. Även inrikesminister Morgan Johansson har understrukit vikten av att värna 

om de demokratiska fri- och rättigheterna och har bjudit in alla riksdagspartier (förutom Sve-

rigedemokraterna) till samtal om hur antidemokratiska rörelser i Sverige kan motarbetas.42 

 

2.1.2 Argumentationsstruktur och strategisk manövrering 

(Se Bilaga 1).  

Argumentationstypen är enkel och blandad – det är endast en ståndpunkt som debatteras 

(huruvida NMR bör förbjudas) och båda parterna intar en tydlig position om de är för eller 

emot detta samt ifrågasätter motståndarens åsikt. Den gemensamma doxan för debatten är att 

ingen förespråkar NMR och dess ideologi. Den skiljer sig däremot i vilket tillvägagångssätt 

som är bäst lämpat för att bekämpa dem med. 

 

Skyttedals argumentation 

Skyttedal använder sig av ett av de mest förekommande argumenten emot NMRs demonstrat-

ionstillstånd: att rörelsens ideologi förespråkar våld och hets mot folkgrupp. Det är framförallt 

topiken definition som är central (vilka attribut och egenskaper som, i detta fall, NMR till-

skrivs43): Skyttedal försöker påvisa organisationens våldsbenägenhet. Hon talar till åhörarens 

känslor genom att understryka människovärdet och genom att beskriva NMRs politik som 

hatisk. Hon bemöter även ett av de vanligaste motargumenten: att ett förbud mot NMR strider 

mot yttrande- och demonstrationsfriheten och således mot hela den svenska demokratin. Hon 

använder sig då av topiken jämförelse och drar en parallell till andra demokratiska länder, 

såsom Finland och Tyskland, där ett förbud har gått att förena med demokrati (argument 1.3) 

44 I Finland provas ett förbud mot dessa typer av organisationer, i debatterande stund, i dom-

                                                        
42 TT, ”Löfven upprörs av nazistdemonstration”, SVT nyheter 21/9 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/lofven-upprors-av-nazistdemonstration (21/9 2017). 
43 Lindqvist Grinde 2008, s. 139–140. 
44 Opinion live, 21/9 2017, (20:45). 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/lofven-upprors-av-nazistdemonstration
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stol45 och i Tyskland existerar en grundlag som kan förbjuda politiska partier som aktivt be-

kämpar demokratin, antingen med hjälp av eller genom uppmaningar till våld.
46 

Skyttedal företräder hela det kristdemokratiska partiet i Sverige. Att hon har ett politiskt 

intresse i debatten är därför väsentligt att ha i åtanke. Det kan således vara viktigt för henne 

att uttrycka en attityd (och ett ethos) som visar att nazism inte är välkommet i Sverige. Detta 

kan vara en anledning till Skyttedals framförallt pathosorienterade argument, som genom att 

blottlägga NMRs våldsbejakande och aktivt motverkande av demokratin, framförallt talar till 

lyssnares rädslor och ilska. Den tänkta publiken kan alltså, med Skyttedals politiska intresse i 

åtanke, vara Skyttedals väljare snarare än Opinion lives TV-tittare generellt. Kanske kan det 

även inbegripa flera väljare än endast de som sympatiserar med Kristdemokraterna; exempel-

vis andra konservativa och kristna väljare som stöttar hennes värderingar. 

 

Ljunggrens argumentation 

Precis som många andra ”förespråkare” för att nazistiska organisationer bör vara tillåtna, 

trycker Ljunggren framförallt på att ett förbud skulle hotat förenings-, tryck- och yttrandefri-

heten. Ljunggren argumenterar även för att det är svårt att avgöra var gränsen för extremism 

går och att det finns andra metoder för att förhindra nazism. Han använder sig framförallt av 

topiken relation (orsak och verkan)47. På detta vis kan han vinna åhörare genom att påvisa 

vilka konsekvenser ett förbud av nazistiska organisationer kan leda till och genom att under-

stryka vikten av demokrati (för alla). 

När Ljunggren frågar Skyttedal var vi ska dra gränsen för extremism (argument 1.2) be-

nämner han NMRs medlemmar som ”hollywoodnazister”, och syftar på att de endast är ”fem-

tio stycken grabbar som ser rätt löjliga ut”.48 Med andra ord – en nynazistisk rörelse som inte 

har ett djupare fäste i ett politiskt ställningstagande. Detta argument har tendenser att likna en 

fallasi: förhastad generalisering (secundum quid): ”en generell slutsats dras utgående från ett 

icke representativt exempel”.49 Detta kan således betraktas som ett bristande argument då det 

förringar NMR och nazisternas roll i samhället, eller som ett uttryck för provokation. Ef-

tersom Ljunggren, till skillnad från Skyttedal, inte har väljare eller en organisation att ta an-

                                                        
45 Den 30 november 2017 , knappt två månader efter Opinion live-debatten, beslutade en finsk domstol att 

NMRs verksamhet förbjuds i Finland. Jon Lindhe, ”Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland”, SVT nyheter 

30/11 2017, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordiska-motstandsrorelsen-forbjuds-i-finland (30/11 2017). 
46 Maria Holmin, ”Inget förbud mot högerextrema NPD” SVT nyheter 17/1 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/inget-forbud-mot-nynazistiska-npd (17/1 2017).  
47 Lindqvist Grinde 2008, s.147. 
48 Opinion live, 21/9 2017, (16:49). 
49 Hietanen 2014, s. 57. 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordiska-motstandsrorelsen-forbjuds-i-finland
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/inget-forbud-mot-nynazistiska-npd
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svar för kan han välja att vara provokativ men ändå behålla sin status som statsvetare. En ak-

törsroll många lyssnar på. 

En annan jämförelse, vilken kan betraktas som provokativ, är när Ljunggren drar paral-

leller mellan Skyttedals parti (Kristdemokraterna) och NMR.50 Troligen syftar Ljunggren på 

när Kristdemokraterna, (vilka då gick under namnet Kristen Demokratisk Samling), grundas 

på mitten av 1960-talet och det avslöjades att högt uppsatta personer i partiet hade varit aktiva 

nazister. Detta utreddes sedan internt av partiet vilket ledde till en utrensning av flera personer 

ur KDS. Ljunggrens poäng är att Kristdemokraterna fick delta i den öppna samhällsdebatten, 

trots att de fanns nazister i partiet, första gången de gick till val och därför bör även NMR bör 

få delta.  

Det hävdas ofta att Ljunggren är ”S-märkt”, det vill säga för en socialdemokratisk ar-

gumentation med dess värderingar.51 Detta kan vara bra att ha i åtanke. Dock är Ljunggren 

gäst i Opinion live i form av statsvetare och krönikör52 och inte som en politisk aktör – hans 

uppgift är således att visa hur samhället fungerar genom studiet av politiken. Detta kan vara 

en anledning till att han framförallt använder sig av topiken relation vilket kan resultera i en 

framförallt logosbaserad argumentation. Det kan i sin tur skapa en stark bevisgrund för 

Ljunggrens påståenden. Kanske kan Ljunggrens tänkta publik således vara människor som 

delar hans ideologi, både socialdemokrater men också liberaler som värdesätter yttrandefri-

heten (som Ljunggren ständigt återkommer till) högt. 

 

2.2 Svante Weylers debattinlägg ”Frågan är inte bara polisens, den är 

också din och min” 

2.2.1 Argumentationssituation, argumentationsfaser och deltagarroller 

Svante Weylers, ordförande vid SKMA (Svenska kommittén mot antisemitism), inlägg i dis-

kussionen om NMR är en debattartikel publicerad på SVT opinion. Liksom debatten i Opinion 

live är denna artikel ett inlägg i en större diskussion – om NMRs tillåtelse att få demonstrera i 

Göteborg den 30 september. Den är dessutom en kommentar till debatten kring NMRs otill-

låtna demonstration den 17 september 2017.53 

                                                        
50 Opinion live, 21/9 2017 (19:29). 
51 Stig-Björn Ljunggren, ”Dags att prata med Sverigedemokraterna”, SVT opinion 30/5 2017, 

https://www.svt.se/opinion/dags-att-prata-med-sverigedemokraterna (30/5 2017). 
52 Opinion live, 21/9 2017, (16:18). 
53 Cecilia Forsell, ”50-tal nazister demonstrerade utan tillstånd i Göteborg”, SVT nyheter 17/9 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/50-tal-nazister-demonstrerar-utan-tillstand-i-goteborg (17/9 2017). 

https://www.svt.se/opinion/dags-att-prata-med-sverigedemokraterna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/50-tal-nazister-demonstrerar-utan-tillstand-i-goteborg
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Weyler argumenterar för att NMRs ideologi uppmanar till hets mot folkgrupp samt att 

Göteborgspolisens agerande var klandervärt. I den meningen är han alltså en protagonist i 

debatten. Argumentationen tillhör både den deliberativa och judiciella genren. Det judiciella 

talgenuset, eller det anklagande eller försvarande talet, innefattar förflutna händelser.54 Wey-

ler anklagar Göteborgspolisen för sitt agerande och försöker samtidigt uppmana publiken om 

att vi bör ta NMR och dess ideologi på allvar. Liksom i Opinion live-debatten är avslutnings-

fasen värd att nämna: NMRs demonstration ägde visserligen rum, men politiker har börjat 

diskutera både rådande tillstånd och lagar. 

 

2.2.2 Argumentationsstruktur och strategisk manövrering 

(Se Bilaga 2). 

Argumentationstypen är multipel och blandad – Weyler för fram två ståndpunkter (NMR be-

går hets mot folkgrupp och Göteborgspolisen tar inte nazisterna på allvar). Han försvarar sina 

egna ståndpunkter och attackerar motståndarens. Motparten kan tänkas vara polisen och andra 

beslutsfattare, då det framförallt är deras agerande som Weyler går emot.  

 Liksom Skyttedal är den mest centrala topiken som Weyler använder sig av definition – 

vad NMRs ideologi ”egentligen är” (hets mot folkgrupp) och på vilka vis Göteborgspolisen 

inte tar nazisterna (vilket här syftar på NMR) på allvar. Med hjälp av denna topik och genom 

att stå upp mot antisemitism blir denna infallsvinkel stark och effektfull. Samtliga argument är 

dessutom symptomatiska (bygger på en viss karakteristik). Weyler kan således ange skälet till 

varför NMRs ideologi faktiskt är hets mot folkgrupp och hur polisens agerande därmed klas-

sas som att inte ta nazisterna på allvar. Weyler definierar exempelvis judehatet som nazismens 

ideologiska kärna och associationer hos mottagare tenderar således att föras till Förintelsen. 

Dessa definierande och symptomatiska argument, vilka framförallt talar till mottagarnas käns-

lor (likt medlidande och sympati), kan alltså klassas som pathosladdade. 

I argument 2.1 menar Weyler att Göteborgspolisen inte tar nazisterna på allvar då de ta-

lar om judars känslor inför marscherande nazister i närheten av synagogan som ”symbolfrå-

gor”.55 Att dra parallellen mellan att tala om judarnas känslor som ”symbolfrågor” och poliser 

som talar om våldtäktsoffer som klätt sig för ”utmanande” kan skapa ett starkt och känslolad-

dat intryck. Även detta argument talar till åhörares sympatikänslor, men tenderar även att 

skildra polisen som medbrottslingar. Weyler bygger dessutom upp ett ethos som en förkämpe 

                                                        
54 Lindqvist Grinde 2008, s. 50. 
55 Svante Weyler, ”Frågan är inte bara polisens, den är också din och min”, SVT nyheter 25/9 2017, 

https://www.svt.se/opinion/svante-weyler-forlaggare-ordf-skma (25/9 2017). 

https://www.svt.se/opinion/svante-weyler-forlaggare-ordf-skma
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för människor som bekämpar antisemitism och deras organisationer. Effekten kan bli ett slags 

polarisering, ett ”vi” – som bekämpar antisemitism, och ett ”dom” – polisen, skapas. 

Weyler avslutar sin artikel med att hävda att frågan om ordningen inte endast är poli-

sens, utan även vår. På detta vis inkluderar han läsarna och mottagarna i detta stora ansvar och 

beslut. Flera läsare kan således känna sig ansvariga i debatten och därför stödja Weyler i 

denna fråga. Eftersom Weyler blir en röst och företrädare för hela Svenska kommittén mot 

antisemitism är det ingen överraskning att han ställer sig starkt emot NMR och polisens age-

rande och framförallt använder sig av pathosladdade argument. Den tänkta publiken för Wey-

ler kan således delvis vara de han representerar (de som betonar vikten av att bekämpa anti-

semitism) och delvis hans motståndare (diverse beslutsfattare) som han med denna artikel 

försöker övertala. 

 

2.3 Erik Nords, polisområdeschef i Storgöteborg, uttalande i Sveriges Radio 

2.3.1 Argumentationssituation, argumentationsfaser och deltagarroller 

Debatten äger rum i programmet P1-morgon i Sveriges Radio den 10 september 2017 mellan 

Allan Stutzinsky, ordförande för judiska församlingen i Göteborg, och Erik Nord, polisområ-

deschef för Storgöteborg. Sverige har tre dagar tidigare nåtts av nyheten att NMR har fått till-

låtelse att demonstrera i Göteborg den 30 september och kritik och debatt har börjat uppstå. 

Även här rör alltså konflikten frågan om huruvida NMR bör få demonstrera. 

Erik Nords uttalande tillhör den retoriskt judiciella genren – då han försöker försvara sig 

själv, Göteborgspolisen och deras beslut. Allan Stutzinsky är kritisk till beslutet och menar att 

många medlemmar i den judiska församlingen är oroliga då demonstrationen kommer äga 

rum nära en synagoga och på den judiska högtiden Jom kippur. Nord uppträder alltså som 

antagonist i den meningen att han går emot ståndpunkten att NMR bör förbjudas. Den for-

mella utgångspunkten är en debatt mellan en organisationsrepresentant och en myndighetsak-

tör som är oense. Den materiella utgångspunkten är att det finns ett olöst problem med hur 

Sverige bör hantera NMRs vilja att demonstrera.  

Konfrontationsfasen inleds när Nord menar att han har förståelse för judarnas oro och 

rädsla, men att polisen måste upprätthålla svensk lag.56 Då klargörs även debattörernas roller. 

Även här är det av relevans att nämna avslutningsfasen då förvaltningsrätten valde att korta 

NMRs demonstrationsrutt den 30 september 2017. Även om demonstrationen inte stoppades 

                                                        
56  P1-morgon, 10/9 2017, 04:13. 
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helt, lades rutten längre ifrån synagogan än vad som tidigare varit bestämt. Stutzinsky kan 

således mer eller mindre betraktas som ”vinnare” av denna debatt.57 

 

2.3.2 Argumentationsstruktur och strategisk manövrering 

(Se Bilaga 3).  

Jag har, som tidigare nämnts, valt att endast fokusera på Nords argumentation i denna debatt. 

Detta då Stutzinsky, både som debattör och aktör, påminner mycket starkt om Weyler och 

hans argumentationsteknik.  

Argumentationstypen är multipel och oblandad – Nord för fram en ståndpunkt (NMR 

ska få tillåtelse att demonstrera) och försvarar denna, men attackerar inte Stutzinskys stånd-

punkt utan visar istället förståelse. 

Den gemensamma doxan, liksom i debatten i Opinion live, är att NMRs ideologi är en 

politisk avart men debattörerna skiljer sig åt vad gäller strategin för att bäst motverka den. 

Nord argumenterar sakligt och adjektivfattigt – vilket stärker talets effekt och framhåller fo-

kus på det väsentliga. Liksom Ljunggren använder Nord sig framförallt av topiken relation 

och påpekar, genom att visa orsak- och verkansamband, skälen till varför NMR skall ha tillå-

telse att demonstrera (svensk lag måste upprätthållas och betydande omständigheter har vägts 

in). 

Nord visar förståelse för Stutzinsky och andra judars oro, men menar att en sådan om-

ständighet inte är något som vägs in när polisen ska meddela beslut. Här spelar Nords primä-

rethos även roll då han är en av beslutsfattarna i frågan. Nord blir en företrädare för polisen, 

både i Göteborg och Sverige, och behöver således hålla sig saklig och kan inte använda sig av 

pathosargument i samma utsträckning som motståndarna. Istället fokuserar Nord på logos-

argument (vi bör upprätthålla demonstrationsfriheten och den fria opinionsbildningen) som 

talar till publikens förnuft och hänvisar till Sverige och dess lagar. 

Nord, och således polisen, blir ett slags representant för ”lagen” eller ”staten” – de är 

den högsta ordningsmakten som är beredda att möta motståndarna och Sveriges befolkning 

bör lita på dem. 

På Värdegrundsdelegationens hemsida går det att finna de sex principer statliga tjäns-

temän ska utgå från i sin tjänst: 

 

                                                        
57 Mikael Delin, ”Domstol ändrar nazistiska demonstrationen i Göteborg”, Dagens Nyheter 25/9 2017, 

https://www.dn.se/kultur-noje/domstol-andrar-nazistiska-demonstrationen-i-goteborg/ (25/9 2017). 

https://www.dn.se/kultur-noje/domstol-andrar-nazistiska-demonstrationen-i-goteborg/
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I denna skrift redovisas de sex grundläggande rättsliga principerna som definierar 

den statliga värdegrunden: 

 

·         Demokrati 

·         Legalitet 

·         Objektivitet 

·         Åsiktsfrihet 

·         Respekt för lika värde, frihet och värdighet, respekt  

samt effektivitet och service.58 

 

Nords argumentation följer dessa principer – och argumentationen är följaktligen framförallt 

principiell. Detta kan även vara en anledning till att han inte attackerar motståndarens stånd-

punkt utan, på en saklig nivå, endast försvarar sin egen. Nord använder sig istället av sitt pri-

märethos och logosargument för att stärka sin ståndpunkt.  

Eftersom Nords argumentation uppfyller Värdegrundsdelegationens krav och inte ex-

plicit anklagar någon uttänkt motpart kan den tänkta publiken vara fler än endast Stutzinsky 

och de han representerar. Argumentationen skulle dessutom kunna inkludera samtliga mot-

ståndare till polisens beslut, och även andra lagstiftare: exempelvis förvaltningsrätten. Nord 

fokuserar nämligen framförallt på att upplysa åhörarna om problemet och försvara polisens 

agerande. Han överlåter däremot beslutet om eventuell lagändring till förvaltningsrätten och 

politikerna. Nord tenderar att nästan tala över huvudet på ”motståndaren”. Detta är en speciell 

argumentationsteknik som kanske även betyder att Nord, och polisen, egentligen inte är sär-

skilt öppna för att ändra sin ståndpunkt. De vill med andra ord behålla sin roll (i denna debatt) 

som den högsta ordningsmakten som Sveriges medborgare kan lita på.  

 

2.4 Nils Funckes debattinlägg ”Polisen är mer demokratisk än förmenta 

liberaler” 

2.4.1 Argumentationssituation, argumentationsfaser och deltagarroller 

Journalisten Nils Funckes inlägg i debatten är i form av en artikel publicerad i Expressen. 

Funcke betraktas ibland även som en ”yttrandefrihetsexpert” då han har skrivit flera böcker på 

ämnet.59 Artikeln är ett svar på flera av de förslag som kommit på att NMR bör förhindras 

eller förbjudas. 

                                                        
58 Värdegrundsdelegationen, ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda”, 

http://www.vardegrundsdelegationen.se/publikationer/skriften-den-gemensamma-vardegrunden-for-de-

statsanstallda/ (8/12 2017). 
59 Nilsfuncke.se, ”om mig”, http://www.nilsfuncke.se/om-mig-2/ (8/12 2017). 

http://www.vardegrundsdelegationen.se/publikationer/skriften-den-gemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda/
http://www.vardegrundsdelegationen.se/publikationer/skriften-den-gemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda/
http://www.nilsfuncke.se/om-mig-2/
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  Debatten tillhör både den retoriskt deliberativa och judiciella genren – då Funcke försö-

ker råda publiken att NMR inte bör förbjudas och samtidigt anklagar de protagonister som vill 

införa ett förbud. Funcke uppträder som antagonist i den meningen att han går emot stånd-

punkten om att NMRs demonstration bör förhindras eller förbjudas. 

 

2.4.2 Argumentationsstruktur och strategisk manövrering 

(Se Bilaga 4). 

Argumentationstypen är multipel och blandad – Funcke för fram en ståndpunkt (NMR ska 

inte nekas tillstånd att demonstrera). Han försvarar sin egen ståndpunkt och attackerar dessu-

tom motpartens ståndpunkter. Protagonisterna är förslagsställarna som vill begränsa eller helt 

förbjuda NMR.  

Liksom Ljunggren och Nord, argumenterar Funcke med hjälp av topiken relation (orsak 

och verkan) framförallt för en upprätthållning av demonstrationsfriheten och våra grundläg-

gande rättigheter. Till skillnad från Nord använder dock Funcke sig även av pathosargument 

och menar att förhindra eller förbjuda NMRs demonstration är att ”bemöta dem med hugg-

mejsel”. Denna koppling gör han tidigt i artikeln och drar en parallell till Albanien. Jämförel-

sen kan skapa associationer till kommunism, diktaturstyre, svält och fattigdom och framkalla 

både rädsla och sympatikänslor hos mottagare: 

 

Den person som hade gått fram med hammare och huggmejsel hade lämnat en 

kantig urgröpning i väggen. Emblemet för kommunistpartiet eller möjligtvis en 

prålig relief för att hylla partiets förstesekreterare Enver Hoxha var bortknackat. 

Det är nu runt 20 år sedan jag stod framför såret i väggen och diskuterade detta 

bildstormande. En symbolhandling som må ha lenat för stunden men som riskerar 

att frisera eller hugga hål i historien. Kanske har hålet i väggen i huset i Albanien 

nu murats igen. Det vore synd. För de som höll i huggmejseln ersatte ett monu-

ment med ett minnesmärke som erinrar om dumhet. Att förtränga, förneka och 

förbjuda åsikter man ogillar är uttryck för samma dumhet som bildstormningen i 

Albanien.60 

 

Funcke likställer alltså ett förbud eller förhindrande av NMRs demonstration med en person 

som hackat bort en symbol för det albanska kommunistpartiet från en vägg. Med andra ord 

argumenterar han för att ”våld föder våld”. 

Det är även intressant att han använder just Albanien, vilket har varit en hård diktatur 

och totalitär regim tills år 1991, som exempel.61 Albanien kan på flera vis anses vara ett land 

                                                        
60 Nils Funcke, ”Polisen är mer demokratisk än förmenta liberaler”, Expressen 31/8 2017, 

https://www.expressen.se/gt/kultur/polisen-ar-mer-demokratisk-an-formenta-liberaler/ (31/8 2017). 
61 Thomas Nydahl, ”Tio förlorade år för Albanien”, Sydsvenskan 19/3 2001, https://www.sydsvenskan.se/2001-

03-19/tio-forlorade-ar-for-albanien, (19/3 2001). 

https://www.expressen.se/gt/kultur/polisen-ar-mer-demokratisk-an-formenta-liberaler/
https://www.sydsvenskan.se/2001-03-19/tio-forlorade-ar-for-albanien
https://www.sydsvenskan.se/2001-03-19/tio-forlorade-ar-for-albanien
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under utveckling och har så nyligen som år 2014 antagit nya regler för yttrandefrihet.62 Detta i 

kontrast till Sverige, som var första landet i världen att införa tryckfrihetsförordningen (för 

över 250 år sedan).63 Detta återkommer han sedan till i argument 1.3. Med topiken jämförelse 

och en adjektivrik berättelse argumenterar han för hur ett förbud mot NMR (bemöta dem med 

huggmejsel och restriktioner) kan liknas med en begräsning av skriftspridning och således den 

fria åsiktsbildningen.64 Dessa pathosargument kan skapa effektfulla känslor (exempelvis en 

rädsla för att den fria åsiktsbildningen ska gå förlorad) hos åhörarna. 

Funcke är, som sagt, journalist och kan alltså använda sig mer av känsloargument än 

exempelvis Nord som är mer saklig i sin ton (trots att de båda använder sig av flera likartade 

argument). Detta kan även vara en anledning till att han väljer att attackera protagonistens 

ståndpunkt. 

Funcke argumenterar i rollen som fri debattör, och drivs varken av ett partis politiska 

agenda eller är företrädare för någon församling. Han kan således ta polisens parti, vilket åhö-

rare lätt kan associera med NMRs ”sida”, utan att behöva ta ansvar för väljare eller en försam-

ling. Funckes primärethos är även starkt då han, som tidigare nämnts, skrivit böcker om ytt-

randefrihet och således är sakkunnig i debattfrågan. Det kan därför vara värt att diskutera hans 

underliggande värderingar i frågan. Det fria ordet tenderar att vara något han värdesätter högt 

och möjligen kan Funckes resonemang även färgas av detta. 

I och med Funckes framförallt anklagande argumentationsstil kan den tänkta publiken 

tänkas vara förslagsställarna till att NMR bör förhindras och/eller förbjudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62 Regeringen, ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Albanien”, 

http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-i-albanien/ (26/4 2017). 
63 Riksarkivet, ”Vad är Tryckfrihetsförordningen”, https://riksarkivet.se/Vad-ar-tryckfrihetsforordningen (12/12 

2016). 
64 Nils Funcke, ”Polisen är mer demokratisk än förmenta liberaler”, Expressen 31/8 2017, 

https://www.expressen.se/gt/kultur/polisen-ar-mer-demokratisk-an-formenta-liberaler/ (31/8 2017). 

http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-i-albanien/
https://riksarkivet.se/Vad-ar-tryckfrihetsforordningen
https://www.expressen.se/gt/kultur/polisen-ar-mer-demokratisk-an-formenta-liberaler/
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3. Slutdiskussion och sammanfattning 

3.1 Hur skiljer sig aktörernas argumentationstekniker åt? 

Analysen har påvisat att aktörernas argumentation, i debatten om huruvida NMR bör få tillå-

telse att demonstrera den 30 september 2017 i Göteborg, både skiljer sig åt och liknar 

varandra på flera vis. Funcke, Ljunggren och Nord är alla tre eniga om att NMR skall få de-

monstrera. De ”tar” således polisens parti i frågan, till skillnad från Skyttedal och Weyler som 

är ytterst skeptiska till NMRs demonstrationstillstånd. Jag kommer nu slutligen diskutera skäl 

till varför och hur aktörernas argumentation skiljer sig åt. 

Både Weyler och Skyttedal använder sig framförallt av pathosorienterade argument 

(genom att understryka vikten av människovärde och hur NMR är våldsbejakande) och har 

inslag av det deliberativa talgenuset (NMR bör förbjudas). Weyler använder sig dessutom av 

det judiciella talgenuset när han anklagar Göteborgspolisen för att inte ta nazisterna på allvar. 

Båda aktörernas argument liknar dessutom varandra: genom att använda topiken definition 

försöker de framförallt definiera vad NMRs politik ”egentligen står för”: hets mot folkgrupp 

och hat. 

Både Skyttedal och Weyler blir företrädare för en större grupp. Skyttedal blir en repre-

sentant för hela det kristdemokratiska partiet i Sverige, och Weyler för Den svenska kommit-

tén mot antisemitism och alla som engagerar sig emot antisemitism. Kanske kan de således 

tänkas drivas av ett annat intresse i denna debatt än exempelvis en fri debattör som Funcke – 

ett politiskt intresse, eller som organisationsrepresentant. 

Det är dessutom intressant (och kanske självklart) att protagonisterna vill engagera 

publiken till en förändring medan antagonisterna vill behålla status quo. För protagonisterna 

verkar pathosargumenten då vara ett effektivt verktyg för att vinna åhörare och gehör. Genom 

att tala till känslorna försöker protagonisterna få åhörarna att handla, snarare än att tala till 

förnuftet. På samma vis kan antagonisternas logosargument (som exempelvis en vädjan till 

demonstration- och yttrandefriheten), vilka framförallt talar till åhörarnas omdöme, istället 

visa varför rådande tillstånd bör behållas: NMR skall få demonstrera. 

Polisområdeschefen för Storgöteborg, Erik Nord, är en av de aktörer som framförallt 

använder sig av logosorienterade argument. Det är inte heller någon överraskning att Nord tar 

polisens parti då han själv tillhör denna typ av aktör. Argumentationsanalysen har belyst 

Nords utmärkande principiella typ av argumentation. Det går således att tala om en diskurs 

som är typisk för statliga företrädare. Han debatterar på ett ”pliktskyldigt” vis – det vill säga 

sakligt och hänvisar till lagen snarare än att lägga in egna värderingar. Dessutom har polisen 
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fått mycket kritik i denna fråga från olika håll, och det går därför att hävda att Nords fokus 

ligger på att försvara deras beslut snarare än att gå till attack mot sina motståndare. Som tidi-

gare nämnts, tenderar Nord att bli en röst och representant för den svenska lagen och staten – 

den högsta ordningsmakten: med andra ord ligger fokusen på lag och inte på personlighet. Att 

polisens representant inte går i svaromål i särskilt hög grad är intressant. Han talar nästan 

förbi eller över huvudet på ”motståndaren”. Det är ett speciellt sätt att argumentera, som 

kanske också innebär att man egentligen inte är öppen för att revidera sin ståndpunkt, åt-

minstone inte i den pågående debatten. 

 Även Ljunggren och Funcke använder sig av likartade topiker och argument som Nord 

och tar polisens sida i frågan. I Funckes fall går det att hävda att han möjligen drivs av en 

journalistisk agenda, då han är en försvarare av det fria ordet – yttrandefriheten. Till skillnad 

från Nord attackerar däremot Funcke även protagonisten och använder sig av mer pathoslad-

dade argument (exempelvis hur han menar att ett förbud mot NMR ”hackar hål i historien” 

och kopplar det till det tidigare kommunistiska Albanien). Funcke kan betraktas som en fri 

debattör, då han inte representerar någon organisation, och möjligen är det därför han går hår-

dare till attack emot protagonisterna. Detta kan dessutom vara en anledning till hans använ-

dande av fler pathosargument än Nord. I kontrast till Skyttedal och Weyler står däremot lo-

gosargumenten i majoritet – vilket följer mönstret för antagonisterna till NMRs demonstrat-

ionsförbud. 

 Ljunggrens intresse i frågan är intressant att undersöka: det går visserligen att argumen-

tera för att även han är en fri debattör. Ljunggren brukar dock, som tidigare nämnts, ofta asso-

cieras med socialdemokraterna. Det är således väsentligt att diskutera om han möjligen an-

vänder sin roll som statsvetare och krönikör för att föra en politisk agenda. Kanske är det där-

för han kan använda sig av provocerande argument likt generaliseringar av NMRs medlem-

mar som ”hollywoodnazister” och parallelldragningar mellan Kristdemokraterna och NMR – 

han har inga väljare eller organisation att ta ansvar för och kan således behålla sin status som 

statsvetare. Möjligen kan man tala om en dold partipolitisk argumentation: Ljunggren talar 

med politiska syften (liksom Skyttedal) men förklär dessa i logosargumentation. En politisk 

retorik tenderar nämligen att ofta engagera och ”uppelda” och tala för en vision om föränd-

ring, men detta kan också upplevas som naivt och kanske till och med väcka förargelse. Att då 

”låtsas” som man står för förnuft och rådande ordning, när man samtidigt uppträder för att 

vinna stöd för det egna politiska lägret, kan säkert vara ett effektivt grepp.  
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3.2 Den tänkta publiken 

För en riktig tolkning av aktörernas argumentation och roller, samt för sammanhanget, spelar 

den tänkta publiken roll. Även här påvisade analysen att den tänkta publiken skiljer sig bero-

ende på aktör.  

I Skyttedals fall går det att argumentera för att hon använder debatten om nazism för att 

både ge uttryck för sina egna och sitt partis politiska värderingar. Den tänkta publiken kan 

således framförallt tänkas vara konservativa och kristna sympatisörer, med fokus på kristde-

mokratiska väljare. 

I Weylers fall verkar den tänkta publiken också vara de han företräder (människor som 

bekämpar antisemitism), men också den svenska polisen och andra beslutsfattare som han 

med sin artikel försöker övertala. Då både Skyttedal och Weyler har ett starkt primärethos hos 

dem de representerar kan detta vara ett framgångsrikt koncept. 

Som jag tidigare diskuterat kan Ljunggrens tänkta publik vid första anblick ingripa 

Opinion lives TV-tittare generellt, men det är viktigt att ha hans underliggande värderingar i 

åtanke. Kanske är Ljunggrens publik således både hans motståndare och människor som delar 

hans politiska värderingar. 

Eftersom Nords argumentation framförallt är principiell och pliktskyldig samt fokuserar 

på att försvara polisen snarare än att attackera motståndare kan publiken tänkas vara bred. 

Möjligtvis fokuserar Nord på polisens motståndare och den lagstiftande. Nord upplyser fram-

förallt problemet och polisens agerande, men lämnar över beslutet om en lagändring till för-

valtningsrätten och politikerna. 

Den tänkta publiken i Funckes fall kan tänkas vara motståndarna och förslagsställarna 

till att NMR bör förhindras och/eller förbjudas. Jag grundar detta på Funckes anklagande ar-

gumentationsstil samt hans försvar av yttrandefriheten (hur motståndarnas förslag ”slår flisor 

ur våra grundläggande fri- och rättigheter”). 

Sammanfattningsvis går det alltså att se att alla aktörer fokuserar på en viss typ av 

publik snarare än samtliga mottagare och läsare generellt. Antagonisterna, som menar att 

NMR bör få tillåtelse att demonstrera, inriktar sig framförallt på motståndarna till denna 

ståndpunkt, och Ljunggren kan eventuellt även fokusera på mottagare som sympatiserar med 

hans politiska värderingar. Skyttedal och Weyler väljer istället att framförallt fokusera på de 

medlemmar de representerar och motståndarna i andra hand. Detta kan även vara en anled-

ning till deras mer pathosgrundade argument – då effekten kan bli att de människor de repre-
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senterar enklare kan ta till sig ståndpunkterna än deras motståndare. Antagonisterna, som för-

söker övertala en publik som inte delar samma doxa som de själva, kan få mer användning av 

logosorienterade resonemang. Logosargument som, genom tunga bevisgrunder, framförallt 

talar till publikens förnuft kan då vara effektivare. 

 

3.3 Tre typer av diskurser 

Jag skulle således dra slutsatsen att det finns tre typer av diskurser i de debatter som jag valt 

att analysera. De går ofta in i varandra, men har ändå vissa utmärkande skillnader. De tre 

olika diskurserna jag har funnit är:  

• Diskursen hos politiker eller representanter för intresseorganisationer – vilken fram-

förallt är pathosorienterad med inslag av det deliberativa talgenuset, men ibland även 

det judiciella. Den vanligaste topiken är definition och den tänkta publiken av störst 

relevans för aktörerna är de medlemmar de själv representerar. Det är framförallt 

Skyttedal och Weyler som använder sig av denna diskurs i denna analys. Den är såle-

des typisk för aktörer som är företrädare eller röster för större församlingar eller par-

tier. Diskursens aktörer talar även ofta om en vision om förändring av det rådande till-

ståndet. Ljunggrens argumentation tillämpar dock även denna diskurs till viss del. 

• Statliga företrädares eller myndighetsföreträdares diskurs – denna diskurs är logos-

orienterad och saklig. Den är principiell och pliktskyldig och fokus ligger på objektivi-

tet och lag snarare än personlighet. Den koncentrerar sig framförallt på att försvara 

den egna ståndpunkten snarare än att attackera motpartnern. I denna analys går det att 

se att Nord tillämpar denna typ av diskurs. 

• Fria debattörers diskurs – en diskurs för aktörer som inte är företrädare för en större 

grupp. Här används logosargument, likt i diskursen hos statliga företrädare, men även 

pathosorienterade argument. Denna typ av argumentation är inte heller lika saklig och 

kan även attackera motparten. I analysen går det att se detta mönster i framförallt 

Funckes inlägg, men även Ljunggren tillämpar denna diskurs till viss del. Jag skulle 

således dra slutsatsen att majoriteten av aktörer inom denna diskurs framförallt är 

journalister och andra typer av reportrar, vilka är förkämpar för det fria ordet. 
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3.4 Återkoppling till tidigare forskning 

I inledningen av denna uppsats nämndes Helene Lööws forskning om nazismen i Sverige. 

Hon diskuterar där att Sverige inte var involverat i andra världskriget och att det därför aldrig 

infördes någon lag som förbjöd denna ideologi, i kontrast till många andra länder. Lööw me-

nade att detta var ett av skälen till att reorganiseringsfasen blev så pass central i Sverige. Möj-

ligen kan detta även vara en anledning till varför frågan om NMRs demonstrationstillåtelse 

har blivit så pass omdebatterad i Sverige. I och med att denna ideologi och dess organisationer 

fortfarande är tillåten i Sverige är det svårt att finna riktlinjer för hur man ska hantera nazist-

iska demonstrationer. 

Begreppet yttrandefrihet, som både Anderssons och Petäjäs avhandlingar (vilka också 

nämndes i inledningen) behandlar, tror jag kan vara ett annat skäl till debatten. Denna argu-

mentationsanalys har påvisat att termen tenderar att ibland ha diffusa gränser vilket genom 

starkt hotande yttranden, likt NMRs förespråkande av våld, kan ifrågasättas. Precis som 

Petäjä skriver kan detta i sin tur leda till att kommunikationsprocessernas pålitlighet rubbas.  

Den gemensamma doxan, som analysen påvisar, är som sagt att majoriteten av svens-

karna är överens om att nazismen är en politisk avart, men skiljer sig i hur den på bästa sätt 

motverkas. Aktörernas underliggande värderingar spelar således roll för vilken motverk-

ningsmetod de anser vara lämpligast – de som representerar en utsatt församling eller lik-

nande anser att fokus bör ligga på människovärdet, medan aktörer som förespråkar det fria 

ordet ofta anser att det är yttrandefriheten som bör styra istället.  

 

3.5 Vidare forskning 

På grund av att det begränsade antalet debattinlägg som analysen behandlar är det självklart 

svårt att dra någon bestämd slutsats om aktörer och deras diskurser i denna fråga generellt. 

Denna analys behandlar framförallt de möjliga diskurser och underliggande värderingar som 

de fem aktörerna den tar upp kan tänkas ha. Det finns därför stora möjligheter för vidare 

forskning inom detta ämne. Yttrandefrihet och demonstrationsfrihet kan ses som två nyck-

elord i denna analys – vad lagen säger och var gränserna går. Det skulle därför vara intressant 

att analysera detta vidare; finns det andra debatter där denna gräns diskuteras? Det skulle möj-

ligtvis gå att göra en begreppsanalys för att se i vilka typer av argument, och av vilka aktörer, 

dessa ord oftast tillämpas. 

Frågan om nazism och debatter om ett förbud av dessa organisationer och ideologier går 

också att analysera vidare. Det skulle exempelvis gå att jämföra de svenska debatterna med 
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andra länder – exempelvis Finland där ett förbud mot nazistiska organisationer nyligen har 

införts. Det skulle även vara intressant att dyka djupare i olika aktörers typer av diskurser och 

hur de skiljer sig. Möjligen inte endast i denna fråga utan i andra debattämnen och undersöka 

om det finns flera typiska mönster, eller om de redan funna diskurserna fungerar inom andra 

typer av debatter också. 

 

3.6 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och synliggöra hur olika typer av aktörer 

argumenterar i frågan om NMRs tillstånd att demonstrera i Göteborg den 30 september 2017. 

Jag har framförallt fokuserat på aktörernas möjliga underliggande värderingar och med vilka 

argument de stödjer sin ståndpunkt. Syftet har alltså inte varit att undersöka kvalitén i argu-

mentationen, utan om det finns något mönster och eventuella avvikelser. 

 Jag har kommit fram till att det både finns likheter och skillnader bland olika aktörer 

och deras argumentationstekniker. Jag kunde även finna tre olika typer av diskurser: en dis-

kurs bland intresseorganisationers representanter eller politiker, en diskurs hos myndighetsfö-

reträdare samt en diskurs bland fria debattörer. De som är emot ett tillstånd, i denna analys, 

representerar en större församling eller parti. De fokuserar framförallt på pathosargument och 

använder sig av en politisk diskurs. Hos de som är för ett tillstånd är majoriteten av argumen-

ten istället logosorienterade. De använder sig ofta av en statlig företrädares diskurs eller en 

diskurs för aktörer som inte är företrädare för en större grupp (fria debattörer). Många av ak-

törernas argumentation är dock en sammanblandning av dessa diskurstyper.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Sara Skyttedal och Stig-Björn Ljunggren i Opinion Live, 21 september 

2017. 

 

Skyttedal: 

Ståndpunkt 1: NMR bör förbjudas. 

 

Argument 1.1: NMRs ideologi vill, med våld, bemästra världen och motiverar använ-

dandet av hot, terror, våld och mord för att omstörta hela samhällsordningen. 

Argument 1.1’: [En organisation vars ideologi, med våld, vill bemästra världen och motiverar 

användandet av hot, terror, våld och mord för att omstörta hela samhällsordningen bör förbju-

das]. 

 

Argument 1.2: NMRs ideologi ger möjligheter till hets mot folkgrupp 

Argument 1.2’: [En organisation vars ideologi ger möjligheter till hets mot folkgrupp bör för-

bjudas]. 

 

Argument 1.3: Det [ett förbud av NMR] går att förena med demokrati. 

          Argument 1.3.1: Det finns andra utvecklade demokratier, till exempel Finland 

          som prövar nya lagstiftningar och Tyskland [som redan förbjudit vissa extrema partier]. 

          Argument 1.3.1’: [Om utvecklade demokratier försöker/har förbjudit nazistiska  

          organisationer går det [ett för bud av NMR] att förena med demokrati]. 

Argument 1.3’: [Om det [ett förbud av NMR] går att förenas med demokrati bör det införas]. 

 

Ljunggren:  

Ståndpunkt 1: Ett förbud av nazistiska organisationer bör ej införas. 

 

Argument 1: Ett förbud av nazistiska organisationer hade hotat föreningsfriheten, 

tryckfriheten och yttrandefriheten 

Argument 1.1’: [Det som hotar föreningsfriheten, tryckfriheten och yttrandefriheten bör ej 

införas]. 
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Argument 1.2: Det är svårt att avgöra var gränsen för extremism går. 

          Argument 1.2.1: De nazistiska organisationerna tar näring från nationalsocialism och  

          radikalkonservatism. 

          Argument 1.2.1’: [Om de [nazistiska organisationerna] tar näring från  

          nationalsocialism och radikalkonservatism är det svårt att avgöra var gränsen för  

          extremism går]. 

Argument 1.2’: [Om det är svårt att avgöra var gränsen för extremism går bör ett förbud av 

nazistiska organisationer ej införas]. 

 

Argument 1.3: Det finns andra metoder för att förhindra nazistiska organisationer. 

          Argument 1.3.1: Vi har polisen. 

          Argument 1.3.1’ [Polisen är en annan metod för att förhindra nazistiska organisationer]. 

          Argument 1.3.2: För det andra har vi den öppna samhällsdebatten. 

          Argument 1.3.2’ [Den öppna samhällsdebatten är en annan metod för att förhindra  

          nazistiska organisationer]. 

Argument 1.3’: [Om det finns andra metoder för att förhindra nazistiska nationer bör ett för-

bud [av nazistiska organisationer] ej införas]. 

 

Argumentschema 

Skyttedals ståndpunkt 1: NMR bör förbjudas 

Bör förbjudas (Y) gäller för NMR (X) eftersom vill med våld bemästra världen och motiverar 

användandet av hot, terror, våld och mord (Z) gäller för NMR (X) och vill med våld bemästra 

världen och motiverar användandet av hot, terror, våld och mord (Z) leder till bör förbjudas 

(Y).  

 

Bör förbjudas (Y) gäller för NMR (X) eftersom vars ideologi ger möjligheter till hets mot 

folkgrupp (Z) gäller för NMR (X) och vars ideologi ger möjligheter till hets mot folkgrupp 

(Z) leder till bör förbjudas (Y).  

 

Bör förbjudas (Y) gäller för NMR (X) eftersom går att förena med demokrati (Z) gäller för 

[förbud mot] NMR (X) och går att förena med demokrati (Z) leder till bör förbjudas (Y). 

 

 

Ljunggrens ståndpunkt 1: Ett förbud av nazistiska organisationer bör ej införas. 
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Ej införas (Y) gäller för förbud av nazistiska organisationer (X) eftersom hotat föreningsfri-

heten, tryckfriheten och yttrandefriheten (Z) gäller för förbud av nazistiska organisationer (X) 

och hotat föreningsfriheten, tryckfriheten och yttrandefriheten (Z) leder till ej införas (Y).  

 

Ej införas (Y) gäller för förbud av nazistiska organisationer (X) eftersom svårt att avgöra var 

gränsen går (Z) gäller för förbud av nazistiska organisationer (X) och svårt att avgöra var 

gränsen går (Z) leder till ej införas (Y).  

 

Ej införas (Y) gäller för förbud av nazistiska organisationer (X) eftersom det finns andra me-

toder för att förhindra (Z) gäller för förbud av nazistiska organisationer (X) och det finns 

andra metoder för att förhindra (Z) leder till ej införas (Y). 
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Bilaga 2 

Svante Weyler – Frågan är inte bara polisens, den är också din och min 

 

Ståndpunkt 1. NMR utgör hets mot folkgrupp. 

 

Argument 1.1. Judehat som yttras högt utgör hets mot folkgrupp. 

Argument 1.1’: [NMR yttrar judehat högt]. 

 

Ståndpunkt 2. Göteborgspolisen tar inte nazisterna på allvar 

 

Argument 2.1: De [Göteborgspolisen] talar om judars känslor inför att ha marscherande 

nazister i närheten av synagogan som ”symbolfrågor”. 

Argument 2.1’: [Att tala om judars känslor som inför att ha marscherande nazister i närheten 

av synagogan som ”symbolfrågor” är att inte ta nazisterna på allvar]. 

 

Argument 2.2: Göteborgspolisen skickade ut instruktioner till nazisterna om hur de 

skulle undvika att bli stoppade. Nazisterna struntade i instruktionerna men godkändes 

ändå i efterhand av polisen.  

Argument 2.2’ [Att godkänna nazisterna, trots instruktionsbrott, är att inte ta nazisterna på 

allvar]. 

 

Argumentschema:  

Ståndpunkt 1. NMR begår hets mot folkgrupp. 

begår hets mot folkgrupp (Y) gäller för NMR (X) eftersom yttrar judehat högt (Z) gäller för 

NMR (X) och yttrar judehat högt (Z) är symptomatiskt för begår hets mot folkgrupp (Y). 

 

Ståndpunkt 2. Göteborgspolisen tar inte nazisterna på allvar 

tar inte nazisterna på allvar (Y) gäller för Göteborgspolisen (X) eftersom talar om judars 

känslor som “symbolfrågor” (Z) gäller för Göteborgspolisen (X) och talar om judars känslor 

som “symbolfrågor” (Z) är symptomatiskt för tar inte nazisterna på allvar (Y). 

 

tar inte nazisterna på allvar (Y) gäller för Göteborgspolisen (X) eftersom godkänna nazister-
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na, trots instruktionsbrott (Z) gäller för Göteborgspolisen (X) och godkänna nazisterna, trots 

instruktionsbrott (Z) är symptomatiskt för tar inte nazisterna på allvar (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Bilaga 3 

Erik Nord – Nazistiska NMR kommer demonstrera i centrala Göteborg 

 

Ståndpunkt 1: NMR ska få tillåtelse att demonstrera. 

 

Argument 1.1: Vi måste upprätthålla svensk lag. 

          Argument 1.1.2: Demonstrationsfrihet är svensk lag. 

          Argument 1.1.2’: [Vi måste upprätthålla demonstrationsfriheten]. 

Argument 1.1’: [Att ge NMR tillåtelse att demonstrera är att upprätthålla svensk lag]. 

 

Argument 1.2: När vi gav NMR tillstånd att demonstrera vägde vi [Göteborgspolisen] in 

omständigheter som har betydelse. 

          Argument 1.2.1: Att det är en judisk högtid samma dag [som demonstrationen] vägdes  

          inte in. 

          Argument 1.2.1’: [Att det är en judisk högtid samma dag [som demonstrationen] är en  

          omständighet som inte har betydelse]. 

Argument 1.2’: [NMR ska få tillåtelse att demonstrera om omständigheter som har betydelse 

har vägts in]. 

 

Argument 1.3: Vi måste upprätthålla fri opinionsbildning. 

          Argument 1.3.1: Fri opinionsbildning innebär att man ska få framföra sina åsikter  

          där människor kan höra dem. 

          Argument 1.3.1’: [Vi måste upprätthålla att man ska få framföra sina åsikter där  

          människor kan höra dem]. 

Argument 1.3’ [Att ge NMR tillåtelse att demonstrera är att upprätthålla fri opinionsbildning]. 

 

Argumentschema 

tillåtelse att demonstrera (Y) gäller för NMR (X) eftersom upprätthålla svensk lag (Z) gäller 

för [demonstration av] NMR (X) och upprätthålla svensk lag (Z) är symptomatiskt för tillå-

telse att demonstrera (Y). 

 

tillåtelse att demonstrera (Y) gäller för NMR (X) eftersom upprätthålla fri opinionsbildning 
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(Z) gäller för [demonstration av] NMR (X) och upprätthålla fri opinionsbildning (Z) är symp-

tomatiskt för tillåtelse att demonstrera (Y).  

 

tillåtelse att demonstrera (Y) gäller för NMR (X) eftersom invägning av omständigheter som 

har betydelse (Z) gäller för [demonstration av] NMR (X) och invägning av omständigheter 

som har betydelse (Z) leder till tillåtelse att demonstrera (Y). 
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Bilaga 4 

Nils Funcke – ”Polisen är mer demokratisk än förmenta liberaler” 

 

Ståndpunkt 1 – NMRs demonstration ska inte förbjudas eller förhindras. 

 

Argument 1.1: Förslagen [att NMRs demonstration ska förbjudas eller förhindras] har 

gemensamt att de slår flisor ur våra grundläggande fri- och rättigheter. 

          Argument 1.1.1: Förslagsställarna deklarerar sitt demokratiska sinnelag men röjer väg  

          för en partiell, graderad, yttrandefrihet och en myndighetsutövning som kännetecknas  

          av osaklighet och partiskhet. 

          Argument 1.1.2’1 [Att deklarera sitt demokratiska sinnelag men röja väg för en partiell,  

          graderad, yttrandefrihet och en myndighetsutövning som kännetecknas av osaklighet  

          och partiskhet slår flisor ur våra grundläggande fri- och rättigheter]. 

Argument 1.1’: [Vi ska ej slå flisor ur våra grundläggande fri- och rättigheter]. 

 

Argument 1.2: Vi måste upprätthålla demonstrationsfriheten. 

          Argument 1.2.1: Demonstrationsfriheten, som en del av yttrandefriheten, förutsätter att  

          demonstrationer kan hållas på allmänna platser där arrangören önskar och tror sig  

          kunna vinna flest anhängare. 

          Argument 1.2.1’: [Vi måste upprätthålla att demonstrationer kan hållas på allmänna  

          platser där arrangören önskar och tror sig kunna vinna flest anhängare]. 

Argument 1.2’: [Om NMRs demonstration inte förbjuds eller förhindras upprätthålls demon-

strationsfriheten]. 

 

Argument 1.3: Värderingar som upprör ska bemötas med argument inte förbjudas eller 

förhindras.  

Argument 1.3’ [NMRs värderingar upprör]. 

 

Argumentschema 
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Ståndpunkt 1 – NMRs demonstration ska inte förhindras eller förbjudas  

 

inte förhindras eller förbjudas (Y) gäller för NMRs demonstration (X) eftersom slår flisor ur 

våra grundläggande fri- och rättigheter (Z) gäller för [förhindrande av] NMRs demonstration 

(X) och [undvikande av] slår flisor ur våra grundläggande fri- och rättigheter (Z) leder till inte 

förhindras eller förbjudas (Y).  

 

inte förhindras eller förbjudas (Y) gäller för NMRs demonstration (X) eftersom upprätthålla 

demonstrationsfriheten (Z) gäller för NMRs demonstration (X) och upprätthålla demonstrat-

ionsfriheten (Z) är symptomatiskt för inte förhindras eller förbjudas (Y). 

 

inte förhindras eller förbjudas (Y) gäller för NMRs demonstration (X) eftersom bemötas med 

argument (Z) gäller för NMRs demonstration (X) och bemötas med argument (Z) är sympto-

matiskt för inte förhindras eller förbjudas (Y).  
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