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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

”Jag är extremt stolt över att vara vit, extremt stolt över det. Jag vill verkligen bevara min ras 

intakt. Gör de faktumen mig till rasist så är jag rasist.”1 De orden yttrade Simon Lindberg, 

ledare för Nordiska motståndsrörelsen, i en intervju med Olle Öberg under Almedalsveckan 

2017.2 Nordiska motståndsrörelsen, NMR, är ett nationalsocialistiskt, nynazistiskt parti som 

grundades 1997 och har rötterna i det nazistiska partiet Vitt ariskt motstånd.3 2015 tillträdde 

Simon Lindberg som ledare och under de senaste tio åren har antalet medlemmar växt och 

därmed har också organisationens aktivitet ökat. Den största ökningen har skett de senaste fem 

åren och 2017 hade organisationen runt 500 aktiva medlemmar.4 2018 ställde NMR för första 

gången upp i riksdagsvalet och kampanjade aktivt med demonstrationer och de fick även 

tillstånd att kampanja under Almedalsveckan på Gotland.5 NMR lyckades dock inte säkra några 

mandat i riksdagen.6  

  En del i Nordiska motståndsrörelsens kampanj har bestått av demonstrationer och politiska 

tal. Simon Lindberg och andra högt uppsatta medlemmar har vid flertalet tillfällen hållit 

politiska tal i samband med manifestationer och demonstrationer. Ett av de mest 

uppmärksammade talen var det under Almedalsveckan 2017. Nordiska motståndsrörelsen har 

de senaste åren fått stor medial uppmärksamhet, mycket i samband med deras närvaro i 

Almedalen, och det har talats mycket om den högerextremistiska retoriken. Men hur ser den 

egentligen ut? Vad är högerextremistisk retorik? 

 

                                                             
1”Nazister I Almedalen?” (2017), Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=_xdLQKunonw (1/1 2019). 
2 Ibid.   
3Arash Mokhtari, Linnea Carlén, ”Fyra saker du bör veta om NMR”, SVT Nyheter, 29/9 2017, 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fyra-saker-du-behover-veta-om-nmr (2018-11-07). 
4 Ibid.  
5 Linnea Carlén, “Forskaren om NMR: ”De bygger upp en energi som kan övergå i våld””, SVT Nyheter, 3/6 
2018, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskaren-om-nmr-de-bygger-upp-en-energi-som-kan-overga-i-vald 
(2018-11-07). 
6 Maria Makar, ”Så gick det för småpartierna i valet 2018, SVT Nyheter, 11/9 2018 
https://www.svt.se/nyheter/val2018/sa-gick-det-for-smapartierna-i-valet-2018 (2018-11-07).  



5 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Jag vill med denna uppsats bidra med en ökad förståelse för den samtida högerextremistiska 

retoriken i Sverige. Jag vill bena ut och granska argumentationen i högerextremistiska tal samt 

belysa vilka retoriska strategier som används och hur publiken påverkar hur talet konstrueras. 

Jag har valt att fokusera på tal av Nordiska motståndsrörelsen då det är den största och mest 

aktiva högerextremistiska organisationen i Sverige. Jag har valt att fokusera min analys på tal 

som hållits vid manifestationer då de har en direkt kontakt med publiken och jag finner det vara 

mest intressant.  

Jag ämnar uppnå detta syfte genom att besvara följande frågeställningar:  

• Hur fungerar argumentationen i Simon Lindbergs tal?  

• Hur beaktas publiken i talen? 

 

1.3 Tidigare forskning 
Högerextremism och nazism är två väl beforskade områden. Fokus har ofta legat på Nazi-

Tyskland och nazistregimen som styrde landet under 1930- och 40-talet. Under efterkrigstiden 

har det skrivits många verk som behandlar bland annat den nazistiska ideologin, dess påverkan 

på samhället och även hur propagandan har konstruerats.  

Fred L. Casmir beskriver i sin artikel Nazi Rhetoric: A Rhetoric of Fear den nazi-tyska 

regimens retorik och propaganda.7 Casmir menar att Hitlers retoriska apell låg i två 

grundvärderingar typiska för nationalsocialismen: rädslan för förlusten av identiteten som ras 

samt nationens försvagade maktposition på grund av inverkan från utländska stater. Vidare 

förklarar Casmir att Hitler stödde dessa två rädslor med att den judiska rasen var en underlägsen, 

destruktiv kraft inom det tyska riket och att Tysklands förfall efter första världskriget berodde 

på Marxist-Bolsjevikerna.8  

2004 publicerade Randall L. Bytwek sin bok Bending Spines: The Propagandas of Nazi 

Germany and the German Democratic Republic i vilken författaren granskar och beskriver hur 

argumentation och propaganda användes inom Nazi-Tyskland och Tyska Demokratiska 

Republiken (DDR). Författaren jämför den nazi-tyska och Östtyska propagandan och drar en 

                                                             
7 Fred L. Casmir, “Nazi Rhetoric: A Rhetoric of Fear”, Todays Speech vol. 16, 1968:3. 
8 Ibid. 
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parallell mellan propagandans uppbyggnad och religion. Bytwek frågar sig hur det kommer sig 

att totalitära staters propaganda fungerar, och varför det i slutändan fallerar.9  

Även i Sverige har det forskats mycket om nazism och ny-nazism, framförallt med fokus 

på dess påverkan det svenska samhället. Heléne Lööw är en svensk historiker och författare 

som specialiserat sig på nazism i Sverige. Lööw har publicerat ett massivt verk på totalt fyra 

böcker som avhandlar nazismen i Sverige från 1924 till 2014.10 I Lööws senaste bok, Nazismen 

i Sverige – 2000–2014 (2015), beskriver författaren hur olika högerextrema strömningar har 

haft olika syn på nationalsocialismen genom historien men att antisemitism och vit-

maktföreställningar fortfarande är de centrala värderingarna. Lööw ger religiösa 

högerextremister som exempel. Inom en sådan grupp finns fortfarande alternativet att 

konvertera medan det inom en rent nationalsocialistisk grupp inte är ett alternativ. Med detta 

menas att inom religiös högerextremism är religionen fortfarande den mest centrala värderingen 

och inom icke-religiös högerextremism är ras mer centralt.11  

Forskningsunderlaget om Nordiska motståndsrörelsen är, i synnerhet ur ett retoriskt 

perspektiv, begränsad. Helena Blomberg, Lars Båtefalk och Jonas Stier vid Mälardalens och 

Dalarnas högskola har skrivit en rapport som behandlar ”den retoriska kampen om sanningen i 

fallet Nordiska motståndsrörelsen (NMR) på sociala medier (Flashback och Nordfront) och i 

lokalpress (Dalarna)”.12 Det finns även ett antal uppsatser på C-nivå som avhandlar Nordiska 

motståndsrörelsen varav en pragmadialektisk argumentationsanalys av debatten gällande 

NMR:s tillstånd att demonstrera i Göteborg i september 2017.13  

Casmir och Lööw tar båda upp de antisemitiska värderingarna och vit 

maktföreställningarna som centrala för nazismen och nationalsocialismen och även de ”rädslor” 

som nationalsocialisterna uttrycker, rädslan för internationell intervention och urvattnandet av 

den egna folkstammen. Dessa faktorer återfinns även i Simon Lindbergs tal och stora delar av 

                                                             
9 Randall L. Bytwek, Bending Spines: The Propagandas of Nazi Germany and the German Democratic 
Republic, Michigan: Michigan State University press 2012. 
10 Helene Lööw, Nazismen i Sverige 1924–1979: pionjärerna, partierna, propagandan; Nazismen i Sverige 
1980–1999: den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna; Nazismen i Sverige 2000–2014, 
Stockholm: Ordfront förlag 2016. 
11 En bok, en författare, ”Nazismen i Sverige 2000–2014, Utbildningsradion 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. 
12 Rapport från högskolan Dalarna, Extremistisk ideologi i den retoriska kampen om sanningen – fallet Nordiska 
motståndsrörelsen på sociala medier och lokalpress (IKUD 2018:5), Dalarna: Högskolan Dalarna 2018.  
13 Matilda Rånge, Nordiska Motståndsrörelsen – ”Hollywoodnazister” eller hets mot folkgrupp?, C-uppsats 
framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2017.  
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Lindbergs argumentation handlar just om urvattnandet av den nordiska folkstammen och den 

sionistiska eliten som styr.  

Jag har identifierat en lucka i det rådande forskningsläget gällande Nordiska 

motståndsrörelsens retorik. Det finns endast enstaka artiklar skrivna på området och de granskar 

endast isolerade händelser. Jag vill med min uppsats bidra till att fylla igen denna lucka och ge 

en djupare och mer överskådlig bild av Nordiska motståndsrörelsens retorik.  

 

1.4 Material 

Nordiska motståndsrörelsen är en aktiv organisation som demonstrerar, manifesterar, håller tal 

och även har en egen tidning online. Det finns därför en stor mängd material som är lämplig för 

analys. Med uppsatsens omfattning och syfte i åtanke har jag har valt att begränsa mig till tre 

tal av Simon Lindberg, NMR:s ledare. Jag har valt att analysera muntliga, offentliga tal just för 

att dessa sker inför en levande och närvarande publik. I min mening representerar offentliga 

politiska tal på bästa sätt det en organisation eller ett parti står för. Sällan är de ideologiska 

värderingarna så tydliga som när de uttrycks muntligt och offentligt. Jag intresserar mig särskilt 

för hur Lindberg argumenterar och hur publiken beaktas i Lindbergs tal.  

Jag har valt dessa tre tal då jag anser att de på ett bra sätt representerar organisationens 

ideologiska ståndpunkt och att de tydligt kommunicerar det budskap som Nordiska 

motståndsrörelsen vill nå ut med. Det finns fler tal tillgängliga men jag har valt att begränsa 

mig till tal som hållits mellan 2017 och 2018 då det ligger närmast i tid. Samtliga tre tal återfinns 

på YouTube och talen har transkriberats i syfte att skapa bättre förutsättningar för en analys. 

De transkriberade talen bifogas som bilagor till denna uppsats.  

Det första talet hölls den 7 juli under Almedalsveckan 2017. Talet publicerades på 

Youtube den 9 juli 2017, det är 12 minuter och 37 sekunder långt, och har i skrivande stund 

(7/11–18) 30 310 visningar och 206 kommentarer. Talet skiljer sig från de övriga då Lindbergs 

primära publik inte är de egna sympatisörerna. Lindberg inleder talet med att säga ”Hej 

Almedalen, hej framförallt till alla SD-väljare för det är er jag tänker adressera i mitt tal här 

idag”14. Lindberg fortsätter därefter talet med att glädjas åt att Sverigedemokraternas väljarbas 

har växt de senaste åren och menar att detta beror på att allt fler insett vilka enorma problem 

Sverige står inför. Sedan byts tongång och Lindberg blir allt mer kritisk mot SD. Talaren menar 

                                                             
14 ”2017-07-07 Motståndsrörelsen – Simon Lindberg talar i Almedalen”, Youtube,  
https://www.youtube.com/watch?v=ui3Ayqr7Rtw (2018-11-07).  
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att Sverigedemokraterna kan liknas vid en pyramid där toppskiktet har skadliga och rentav 

farliga åsikter och syftar då på bland andra Jimmie Åkesson och Björn Söder. Lindberg hävdar 

att Åkessons och Söders åsikter inte är radikala nog och att de inte kommer kunna rädda landet 

i tid. De kommer att leda Sverige till undergång, om än i ett långsammare tempo. Lindberg 

avslutar talet med en uppmaning till Sverigedemokraternas väljare; ” […] slösa inte bort er röst 

nästa år på Sverigedemokraterna, gör något verkligt i stället, gör skillnad. Hjälp oss i Nordiska 

motståndsrörelsen att skapa det samhälle ni egentligen, innerst inne, verkligen vill ha”.15 

Det andra talet hölls i Nyköping den 10 november 2018. Talet publicerades på Youtube 

den 28 november 2018, det är 19 minuter och 11 sekunder långt, och har i skrivande stund 

(7/11–18) 74 visningar och en kommentar. Talet är en del av en demonstration som anordnades 

av Nordiska motståndsrörelsen. Talet riktar sig främst till de närvarande åhörarna och 

sympatisörerna. I talets inledning säger Lindberg att han har ett par saker han vill berätta för 

publiken. Lindberg konstaterar därefter att det går utför för vår nation ”i skyhög, faktiskt aldrig 

tidigare skådad fart och inom alla områden och i alla avseenden som finns.”16 Därefter listar 

Lindberg olika anledningar till varför vår nation går under och menar att detta beror på bland 

annat ökat antal dödsskjutningar, hål i det sociala skyddsnätet, gruppvåldtäkter från 

främlingsgäng och ökad psykisk ohälsa. Vidare i talet förklarar Lindberg att det är systemets 

fel att det ser ut som det gör och inte kommer att lösa sig av sig självt. Detta beror, enligt 

Lindberg, på att systemet är trasigt och vi försöker släcka de sociala bränderna genom att hälla 

bensin på dem.17 Enligt Lindberg heter lösningen på dessa problem Nordiska motståndsrörelsen 

och han uppmanar publiken att stödja NMR. Lindberg avslutar talet med att kritisera den 

enskilda svenskens passivitet och menar att om inte gemene man varit så feg och passiv och 

vågat stötta Nordiska motståndsrörelsen hade de löst dessa problem. ”Är du en sån jävla fegis 

att du låter vårt mångtusenåriga folk att utrotas för din egen bekvämlighets skull?”.18 

Det tredje talet är en förinspelning och spelades upp från en högtalare under Nordiska 

motståndsrörelsens båtaktion utanför Riksdagshuset i Stockholm den 25 augusti 2018. Detta 

skedde samtidigt som Nordiska motståndsrörelsen genomförde en större demonstration på 

Kungsholmen i Stockholm. Talet är 3,49 sekunder långt och publicerades på Youtube den 28 

augusti 2018. I skrivande stund (7/11–18) har Youtubeklippet 340 visningar och inga 

                                                             
15 Lindberg 2017. 
16“Simon Lindbergs tal från motståndsrörelsens blixtdemonstration i Nyköping 10 november 2018”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=orA_Fk-KcBQ&t=1s (2018-12-01). Refereras till som Lindberg 2018a. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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kommentarer. Den avsedda primära publiken är samtliga män och kvinnor i norden och den 

sekundära publiken utgörs av allmänheten. Enligt Nordiska motståndsrörelsens nyhetstidning 

Nordfront avsågs talet nå ”så många människor som möjligt i centrala Stockholm.”19 Talet 

skiljer sig från de två andra i det att det är en inspelning avsedd att spelas upp på en högtalare. 

Lindberg inleder talet med att kungöra att det är ett meddelande till alla nordiska män och 

kvinnor. Därefter förklarar Lindberg att Sverige inte längre tillhör svenskarna och att ”landet 

som våra förfäder har blött, svettats och kämpat för […]” nu är öppet för vem som helst att ta 

för sig av. 20  Lindberg menar att det är förrädarna i riksdagens fel och att de har skrivit om 

grundlagen för att säkerställa att Sverige inte längre ska vara svenskt. Konsekvenserna av detta 

är enligt Lindberg dödsskjutningar på öppen gata, gruppvåldtäkter och åldringsrån. Lindberg 

avslutar talet med en uppmaning till alla nordbor ”nu tar vi tillbaka vårt land, ut med förrädarna 

ur riksdagen, rösta Nordiska motståndsrörelsen den 9 september.”21 

 

1.5 Teori och metod 
Jag nämnde tidigare att mitt intresse för analysen ligger i talarens argumentation och hur denne 

beaktar sin publik. Argumentationen kommer att analyseras och evalueras utifrån ett 

pragmadialektiskt perspektiv och publiken kommer att diskuteras med hjälp av Chaim 

Perelmans teori om det universella auditoriet.  

Argumentationsanalysen kommer som sagt att genomföras enligt den pragmadialektiska 

metod som är framtagen av de nederländska retorikerna Frans H. van Eemeren och Rob 

Grootendorst. Metoden och evalueringen presenteras på svenska av docent Mika Hietanen i två 

artiklar i antologin Retorisk Kritik.22 Jag kommer att utgå från Hietanens artiklar i Retorisk 

Kritik i analysen då denna är den enda översättningen på svenska samt att Hietanen erbjuder ett 

översiktligt analysexempel som förtydligar metoden. Anledningen till att jag valt den 

pragmadialektiska metoden framför andra metoder för argumentationsanalys är för att jag 

                                                             
19 Redaktionen, ”Talet från båt-aktionen”, Nordfron.se, 26/8 2018, https://www.nordfront.se/talet-fran-bat-
aktionen.smr (2018-12-01). 
20 Simon Lindbergs tal från båt aktionen utanför Riksdagshuset i Stockholm den 25 augusti 2018, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=3Uv7PIUVtPs (2018-12-01). 
21 Ibid.   
22 För originalmetod, se Frans H. van Eemeren och Rob Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation, 
Cambridge University Press: Cambridge 2004, kap. 5 ”Analysis as Reconstruction”, s. 95–122.  
Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon 
Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2016 (andra upplagan). Hänvisas till som Hietanen 2016a. 
Mika Hietanen, ”Fallasianalys för retoriker”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), 
Ödåkra: Retorikförlaget 2016 (andra upplagan). Hänvisas till som Hietanen 2016b.  
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finner den mest uttömmande samt att den erbjuder ett gediget verktyg för evaluering av 

argumentationen. Den pragmadialektiska metoden kan förvisso tyckas vara för bred och 

omfattande, dock överväger fördelarna med metoden begränsningarna. Metoden består av sju 

steg och med uppsatsens omfång i åtanke avser jag endast använda de steg jag finner mest 

relevanta för analysen. Nedan beskrivs metodens samtliga steg med fokus på de avsnitt som 

valts ut.  

  

1.5.1 Pragmadialektisk argumentationsanalys 

Det första steget i argumentationsanalysen är att beskriva argumentationssituationen. I 

argumentationssituationen identifieras talets protagonist och antagonist. Med detta avses den 

som lägger fram sin ståndpunkt och den som går emot ståndpunkten. Därefter noteras talets 

genus, talets tid och plats samt vilket språk som används. Därefter noteras förutsättningar på 

högre nivå, där andra gradens förutsättningar avser maktförhållandena mellan parterna och 

tredje gradens förutsättningar avser de sociopolitiska förhållandena i debatten.23  

Inledningsvis identifieras argumentationsfaser och deltagarroller. Pragmadialektiken 

beskriver fyra argumentationsfaser: konfrontationsfasen, inledningsfasen, argumentationsfasen 

samt avslutningsfasen. Konfrontationsfasen avgör om det är en argumenterande text eller ej. I 

inledningsfasen framgår vem som är protagonist och antagonist. Argumentationsfasen består 

av själva argumentationen. Det är i argumentationsfasen som ståndpunkten läggs fram samt de 

argument som antingen talar för eller emot ståndpunkten. I avslutningsfasen framträder de 

slutsatser som kan dras utifrån argumentationen, som till exempel: nådde parterna enighet?24  

Därefter upprättas en argumentationsstruktur. Detta steg är ett av de mest kritiska i 

analysen då det är här huvudståndpunkten identifieras. Analysen står och faller med att den 

rätta huvudståndpunkten identifieras. I vissa fall kan det finnas en implicit ståndpunkt, talaren 

kanske säger en sak men egentligen menar något annat eller har ett dolt motiv. I ett sådant fall 

kan den implicita ståndpunkten rekonstrueras. Här analyseras även de argument och 

underargument som stödjer ståndpunkten. Argumenten kommer sällan i kronologisk ordning 

och har inte sällan under- och ”under under”-argument som stödjer huvudargumenten. Då 

materialet för den här analysen är långa tal och innehåller många argument kommer jag 

begränsa mig till att strukturera huvudståndpunkt, huvudargument och underargument. Denna 

avgränsning görs med uppsatsens omfång och syfte i åtanke.  

                                                             
23 Hietanen 2016a, s. 38.  
24 Hietanen 2016a, s. 38–39. 
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Därefter tydliggörs vilken argumentationstypen är och vilken argumentationssituation 

som gäller för debatten. Hietanen tar upp fyra argumentationssituationer och 

argumentationstyper. Situationerna är: enkel och blandad, enkel och oblandad, multipel och 

blandad samt multipel och oblandad. Om en argumentation är enkel eller multipel grundas i 

antalet ståndpunkter som debatteras. I en enkel argumentation debatteras en enda ståndpunkt i 

motsats till en multipel argumentation där flera fristående ståndpunkter förs. Om 

argumentationen är blandad eller oblandad beror på hur kontrahenterna står i förhållande till 

sakfrågan. Är argumentationssituationen blandad lägger den ena parten fram en ståndpunkt och 

försvarar denna och den andra parten attackerar ståndpunkten utan att ta någon egentlig 

ställning för eller emot. En blandad argumentationssituation innebär att båda sidor 

argumenterar för eller emot en eller flera ståndpunkter. Argumentationstyperna är enkel, 

multipel, samordnad och underordnad. Enkel argumentation utgörs av en ståndpunkt och två 

premisser, en explicit och en implicit. Multipel argumentation består av två argument som är 

oberoende av varandra, om det ena visar sig vara ogiltigt kan fortfarande det andra effektivt 

försvara ståndpunkten. Samordnad argumentation bygger på två eller fler argument som är 

beroende av varandra för att försvara ståndpunkten. Visar sig ett av argumenten vara ogiltigt 

faller hela argumentationen. Underordnad argumentation skapar nya ståndpunkter i ett 

nedåtstigande led där varje argument stödjer det föregående.25  

Ytterligare en aspekt som måste beaktas när argumentationen struktureras är vad som är 

huvud-och underargument och hur dessa stödjer den huvudståndpunkt debattörerna för. 

Argumentationsstrukturen kommer att redovisas ett argumentträd där de olika argumenten 

benas ut och visar hur de står i korrelation till varandra.26  

När strukturen är upprättad kompletteras den med ett argumentschema. Vanligtvis tillhör 

argumenten någon av de tre huvudtyperna kausala, analoga eller symptomatiska argument. Att 

upprätta ett argumentschema är användbart då det förtydligar argumentationens uppbyggnad 

och underlättar evalueringen. I argumentschemat granskas argumentets logiska uppbyggnad 

och visar hur argumentet och dess implicita premiss återknyter till huvudståndpunkten. Det är 

den implicita premissen vi sedan kan evaluera.27  

 

                                                             
25 Hietanen 2016a, s. 40–43. 
26 Hietanen 2016a, s. 40–46. 
27 Hietanen 2016a, s. 46–47. 
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Därefter analyseras talarens strategiska manövrering. Den strategiska manövreringen består av 

presentationstekniker, den topiska potentialen samt talarens beaktande av åhörarkraven. Det här 

steget är särskilt intressant för min analys då vi redan här kan se hur Lindberg beaktar sin publik. 

Vi kan se hur Lindberg anpassar sina tal utifrån den publik han talar inför och om han väljer att 

ta upp något särskilt eller utesluta något beroende på publiken. Genom att beakta den topiska 

potentialen kan vi se om de topiker som används innehåller särskilda värderingar som talaren 

framhåller och använder för att resonera hos publiken. I den strategiska manövreringen 

analyseras även de stilistiska medlen som talaren använder.28   

Efter det att argumentationsanalysen är genomförd följer en evaluering. Evalueringen 

syftar till att bedöma argumentationen för att klargöra om den är logiskt och pragmatiskt 

hållbar. När detta är gjort granskas de enskilda argumentens giltighet.29 Evalueringen kommer 

att ske med hjälp av en fallasianalys samt en applicering av de regler för god argumentation 

som presenteras i argumentationsdekalogen.30 Hietanen beskriver fallasierna och 

argumentationsdekalogen i sin artikel ”Fallasianalys för retoriker”.31 Jag kommer att utgå från 

Hietanens artikel under evalueringen av argumentationen i Simon Lindbergs tal.  

 

1.5.3 Perelman och publiken 

Lindbergs förhållningssätt till sin publik kommer att diskuteras utifrån de auditoriebegrepp som 

filosofen och retorikern Chaïm Perelman presenterade i Traité de l’argumentation – la nouvelle 

rhétorique från 1958. Begreppen utvecklades i boken Retorikens imperium från 1977. För 

analysen används den andra utgåvan av Retorikens imperium som publicerades 1988 och finns 

översatt till svenska av Mats Rosengren. I den här analysen används andra upplagan av 

Rosengrens svenska översättning från 2013.32  

Perelman presenterar två begrepp gällande auditoriet – publiken – vid en argumentation: 

det universella och det partikulära auditoriet. Perelman definierar auditoriet som ”alla dem som 

talaren vill påverka genom sin argumentation”.33 Det universella auditoriet beskriver Perelman 

som ”[…] mänskligheten som helhet, eller åtminstone de som är kompetenta och förnuftiga 

                                                             
28 Hietanen 2016a, s. 47–48. 
29 Hietanen 2016a, s. 48. 
30 Hietanen 2016a, s. 48–49. 
31 Hietanen 2016b, s. 53–63. 
32 Chaïm Perelman, Retorikens imperium, Retorikförlaget, Ödåkra 2013.  
33 Perelman 2013. s. 40. 
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[…]”.34 Argumentation som riktar sig till det universella auditoriet riktar sig alltså till ”[…] alla 

som vill lyssna och som förmår följa hans argumentation […]”.35 Värt att notera är att det 

universella auditoriet inte nödvändigtvis utgörs av en fysisk publik utan kan vara en del av en 

idévärld där alla människor innefattas.  

Det partikulära eller specialiserade auditoriet utgörs av en speciell publik som talaren 

riktar sig till där ” […] vissa teser och vissa metoder tills vidare erkänns av alla och att det är 

överflödigt att explicit försäkra sig om auditoriets stöd för dessa.”36 Perelman ger som exempel 

en präst som predikar i kyrkan och en specialist som vänder sig till ett vetenskapligt samfund.37 

Där finns en konsensus om vissa teser och trosföreställningar.  

Lindbergs förhållande till publiken kommer att diskuteras med hjälp av dessa begrepp i 

den avslutande diskussionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
34 Perelman 2013. s. 40. 
35 Perelman 2013. s. 43.  
36 Perelman 2013. s. 42. 
37 Perelman 2013. s. 43.  
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2. Analys  

 

2.1 Pragmadialektisk argumentationsanalys – Simon Lindbergs tal i Almedalen 

2017 

I talet riktar sig Lindberg främst till Sverigedemokraternas väljare och försöker övertyga de 

sverigedemokratiska väljarna att rösta på Nordiska motståndsrörelsen. Den huvudståndpunkt 

som Simon Lindberg för genom hela talet är att sverigedemokratiska väljare bör rösta på 

Nordiska motståndsrörelsen. Lindbergs huvudståndpunkt är implicit men det framgår tydligt av 

talet att målet med Lindbergs argumentation är att sverigedemokratiska väljare ska rösta på 

NMR. Lindberg har rollen som både protagonist och antagonist. Ståndpunkten som försvaras 

är hans egen och det är ingen som de facto står och argumenterar mot den på plats men 

Lindbergs tal är samtidigt en del av en större debatt som pågått under en lång tid. Lindberg 

argumenterar mot det rådande politiska systemet och har därför också antagonistrollen i 

debatten. Talet är deliberativt då det är tillrådande och Lindberg uppmanar till en förändring, 

en röst på NMR. De sociopolitiska förutsättningarna för Lindbergs tal är av visst intresse. Exakt 

vilka som står i publiken går inte att avgöra då publiken varken filmas i klippet eller nämns 

direkt i talet, alltså vet vi inte om det är SD-sympatisörer som lyssnar till talet eller endast NMR-

sympatisörer. Vad som däremot går att säga om publiken är att en del av dem sympatiserar med 

Nordiska motståndsrörelsen och Simon Lindberg då det hörs jubel och applåder vid flertalet 

tillfällen.  

Lindberg talar i ett sociopolitiskt underläge då den ideologi NMR representerar samt de 

argument Lindberg framför anses normbrytande och kontroversiella. Lindberg är medveten om 

detta då han i slutet av talet vädjar till de sverigedemokratiska väljarna: ”Våga följa ert hjärta 

och bry er inte om stigmatiseringen, skit i att grannen har fördomar, strunta i att chefen är 

hjärntvättad och ignorera att hatarna kallar er för rasister.”38 Eftersom detta går emot den 

sociopolitiska doxa (den allmänna uppfattning) som kan sägas vara rådande i Sverige försvårar 

det genomslaget för Lindbergs argumentation.  

Argumentationssituationen i Lindbergs tal är enkel och blandad då det endast är en 

ståndpunkt som förs och argumenteras för. Den ideologiska debatt som Simon Lindbergs 

                                                             
38 Lindberg 2017.  
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argumentation är en del av är givetvis långt mer komplex men just i detta tal argumenterar 

Lindberg för en enda ståndpunkt. Som nämnt är Lindbergs tal del av debatt som pågått under 

en lång tid med många inlägg och repliker. Detta medför att argumentationen i Lindbergs tal 

blir blandad.  

Nedan kommer huvudståndpunkten och de argument som stödjer den att visas. Detta 

kommer göras genom vad man kan kalla ett argumentationsträd. Detta görs för att skapa en 

tydlig bild av hur argumenten stödjer huvudståndpunkten. Huvudståndpunkten numreras med 

1. Därefter numreras argumenten med 1.1 (under-under-argument med 1.1.1 och så vidare) och 

de implicita argumenten numreras med 1.1´ och klammer. I Lindbergs tal finns ett flertal 

argument och jag har valt att begränsa mig till de argument jag funnit starkast och mest 

relevanta för huvudståndpunkten.  

 

2.1.1 Argumentationsstruktur 

1´ [Sverigedemokratiska väljare bör rösta på Nordiska motståndsrörelsen] 

1’.1 Det enda existerande parti idag som faktiskt är villiga att tala klarspråk och agera för 

verklig förändring heter Nordiska motståndsrörelsen. 

1’1’ [Man bör rösta på ett parti som är villiga att tala klarspråk och agera för verklig 

förändring.] 

1’.1.1 SD kommer inte att varken kunna eller vilja lösa de otroliga mängder 

problem som vår nation sköljs över av. 

1’.1.1’ [Eftersom SD som det enda andra partiet på yttersta högern inte kan eller vill 

är NMR det enda existerande parti som är villiga.] 

 

1’.2. De vanliga hårt arbetande svenskar, studenter och pensionärer som stöder SD på olika vis, 

de vill inte bara begränsa massinvandringen, de vill stoppa den. 

1’.2.1 Vi vill stoppa främlingsinvasionen och på humanast möjliga vis återbörda 

merparten av alla de som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag. 

1’.2’ [Sverigedemokratiska väljare vill stoppa massinvandringen och bör därför rösta på 

Nordiska motståndsrörelsen.] 
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1’.3a Att rösta på Sverigedemokraterna är jämförbart med att välja ett arbete där du är säker på 

att du tjänar 6000 kronor i månaden med följden att din familj svälter ihjäl men i något 

långsammare tempo. 

1’.3b Att rösta på Nordiska motståndsrörelsen är jämförbart med att välja ett arbete där du kan 

tjäna 75 000 kronor i månaden med följden att din familj bekymmersfritt kan fortsätta med 

livets gång men med en risk att tjäna 5000 kronor i månaden med följden att din familj svälter 

ihjäl.  

 

1’.4a Att rösta på Sverigedemokraterna är jämförbart med att vara allvarligt och dödligt sjuk 

och välja en medicin som leder till att du får en säker död om 13 månader.  

1’.4b Att rösta på Nordiska motståndsrörelsen är jämförbart med att vara allvarligt och dödligt 

sjuk och välja en medicin som kan göra dig helt frisk men som också kan leda till att du dör om 

12 månader. 

 

2.1.2 Argumentschema 

Som nämnt ovan tillhör de flesta argument en av tre argumenttyper. Dessa är kausala argument, 

symptomatiska argument samt analoga argument. De kausala argumenten bygger på en 

orsaksföljd där argumentet och den implicita premissen leder till huvudståndpunkten. Analoga 

argument bygger på jämförelse och symptomatiska argument bygger på karaktäristiska drag 

som fungerar som symptom.39 

I argumentschemat nedan framgår att de argument som lyfts fram är kausala. Lindbergs 

argumentation fokuserar på de konsekvenser som kommer att drabba nationen om de 

Sverigedemokratiska sympatisörerna väljer att inte rösta på Nordiska motståndsrörelsen. 

 

1’.1 – ” bör rösta på Nordiska motståndsrörelsen” gäller för ”Sverigedemokratiska väljare” 

– eftersom ”bör rösta på ett parti som är villiga att tala klarspråk och agera för verklig 

förändring” gäller för ”Sverigedemokratiska väljare” 

– och ” bör rösta på ett parti som är villiga att tala klarspråk och agera för verklig 

förändring” leder till  ”bör rösta på Nordiska motståndsrörelsen” 

 

                                                             
39 Hietanen 2016a, s. 46–47. 
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1’.2 – ”bör rösta på Nordiska motståndsrörelsen ”gäller för ”Sverigedemokratiska väljare” 

– eftersom ”vill stoppa massinvandringen ”gäller för ”Sverigedemokratiska väljare” 

– och ”vill stoppa massinvandringen ”leder till ” bör rösta på Nordiska 

motståndsrörelsen” 

 

2.1.3 Strategisk manövrering 

Så här långt i analysen har vi rört oss inom den pragmadialektiska delen av metoden och det är 

nu dags att i större utsträckning beakta retoriken i talet. Lindberg inleder talet med att hälsa alla 

SD-väljare välkomna och förklara att det är dem han ska adressera i talet. Lindbergs 

huvudståndpunkt i talet är som sagt att sverigedemokratiska väljare bör rösta på Nordiska 

motståndsrörelsen. Lindbergs mål med argumentationen är att öka stödet för Nordiska 

motståndsrörelsen genom att dra väljare från Sverigedemokraterna. Lindberg fortsätter att vid 

flertalet tillfällen adressera SD:s väljare direkt och uppmanar dem att hjälpa Nordiska 

motståndsrörelsen att ”skapa det samhälle ni egentligen, innerst inne, verkligen vill ha”.40 

Lindberg försöker alltså både övertyga sin publik om att Nordiska motståndsrörelsen är ett 

bättre alternativ än Sverigedemokraterna och mana dem till handling genom att uppmana dem 

att hjälpa Nordiska motståndsrörelsen. Lindberg använder dock aldrig just frasen ”rösta på 

Nordiska motståndsrörelsen”. Faktum är att ordet ”rösta” endast förekommer en gång: ”Kasta 

inte bort ert engagemang på SD, gör inte slut på ert hopp om förbättring genom att tro på 

bondfångaren Jimmie Åkesson, slösa inte bort er röst nästa år på Sverigedemokraterna.”41 När 

Lindberg talar om vad SD:s väljare kan göra för Nordiska motståndsrörelsen så använder han 

istället frasen ”hjälp oss”. Om detta är avsiktligt går inte att säga. Vad som går att säga är att 

det framställer Nordiska motståndsrörelsen som ett gott parti med goda avsikter som med 

väljarnas hjälp ska lösa de problem som nationen står inför.  

De centrala topikerna i Simon Lindbergs tal är definition, kausalitet och jämförelse. Som 

vi såg i argumentschemat består argumentationen mestadels av kausala argument, de kausala 

argumenten talar alltså om en orsak och verkan. Det Lindberg argumenterar för är det svenska 

folkets undergång i händelse av en fortsättning av det rådande politiska läget. Lindberg menar 

                                                             
40 Lindberg 2017.  
41 Lindberg 2017.  
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att detta kommer ske som en följd av den samtida politik som förs. Om Sverigedemokraterna 

tar makten skulle det ändå ske enligt Lindberg, ”om än i en något långsammare takt”.42 

Lindberg definierar även vad det innebär att vara en nordbo och vad det är att vara svensk när 

han säger ”Svensk det blir man inte över huvud taget, svensk det ÄR man, genom blodet som 

flyter i våra ådror som knyter an till våra förfäder i generationer bakåt.” och ”Vi nordbor är av 

naturen altruistiska och detta är en mycket fin egenskap [...]”.43 Lindberg gör även två större 

jämförelser och drar paralleller mellan politiken och det vardagliga livet. I en av liknelserna 

jämför Lindberg valet mellan Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen som ett 

val mellan två arbeten. Ett arbete där man är säker på att resten av sitt liv tjäna 6000 kronor i 

månaden och ett arbete där det finns en möjlighet att tjäna 75 000 kronor i månaden men med 

en risk att bara tjäna 5000 kronor i månaden. De 6000 kronorna representerar 

Sverigedemokraterna och de 75000 kronorna med en risk representerar Nordiska 

motståndrörelsen. Lindberg menar att med 5000 kronor i månaden skulle ens familj svälta ihjäl 

och med 6000 kronor i månaden skulle ens familj också svälta ihjäl om än i ett långsammare 

tempo. Lindberg menar alltså att det är bättre att chansa på att få jobbet som kan ge 75 000 

kronor i månaden (rösta på Nordiska motståndrörelsen) men att det kan sluta i katastrof (tjäna 

5000 kronor i månaden) än att vara nöjd med 6000 kronor i månaden (rösta på 

Sverigedemokraterna) och ändå gå under i långsammare tempo (se bilaga 1, rad 58–68.). I den 

andra liknelsen jämför Lindberg valet mellan NMR och SD med att vara dödligt sjuk. 
 

Inte skulle du då välja en medicin som leder till att du får en säker död om 13 månader istället för 
12 månader om det fanns ett alternativ med en möjlighet som skulle göra dig helt frisk. Du hade 
givetvis, utan fundering, att ta chansen att bli helt frisk även om det fanns en risk att du kunde dö en 
månad tidigare (se bilaga 1, rad 69–73).   
 

Anmärkningsvärt med dessa liknelser är att Lindberg verkar mena att en röst på Nordiska 

motståndsrörelsen är ett bättre alternativ än att rösta på Sverigedemokraterna men att det är 

förenat med en stor risk som kan leda till samma undergång som han ämnar undvika.  

I dessa uttalanden kan vi se Lindbergs ideologiska värderingar framträda och ett försök 

att skapa en form av samhörighet mellan sig själv och sin publik. Lindberg är också mycket 

medveten om att de värderingar han representerar anses vara kontroversiella och normbrytande. 

För att bemöta det Lindberg anser vara fördomar mot hans ideologi, använder han sig av en 

                                                             
42 Lindberg 2017.  
43 Ibid. 
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form av refutatio och säger till exempel: “Och för att mota en del fördomar i grind vill jag också 

säga att vårt invandringsmotstånd inte på något vis handlar om hat eller förtryck utan till 100% 

om vad som är bäst för vårt folk.”44. Lindberg visar här att han är medveten om att sympatisörer 

till Nordiska motståndsrörelsen kallas för rasister och att deras ideologi ofta förknippas med hat 

och förtryck och försöker motverka dessa fördomar med att framställa sig själv som välvillig 

gentemot de individer han vill deportera och på så sätt vinna publikens gillande.  

 

2.1.4 Evaluering  

Ur argumentationsstrukturen av Almedalstalet framträder en bild av en till största kausal 

argumentation. I första hand evalueras argument 1’.1 och 1’.2 därefter 1’.3 och 1’.4.  

Argument 1’.1 är ett kausalt argument där Lindberg menar att sverigedemokratiska 

väljare som vill ha ett parti som är villiga att tala klarspråk och agera för verklig förändring och 

vill lösa de ”otroliga mängder problem vår nation sköljs över av” bör rösta på Nordiska 

motståndsrörelsen. Att som väljare dela de åsikterna bör alltså, enligt Lindberg leda till att man 

röstar på Nordiska motståndsrörelsen.  

Den kritiska frågan man som analytiker får ställa sig då är: leder Z alltid till Y? Leder 

dessa åsikter alltid till att man bör rösta på Nordiska motståndsrörelsen? Inte nödvändigtvis. En 

väljare kan eftersträva precis de egenskaper som Lindberg framhäver hos Nordiska 

motståndsrörelsen och anse att de egenskaperna besitts av ett annat parti. När det gäller 

ideologiska värderingar finns inget absolut rätt eller fel och därför leder nödvändigtvis inte 

delandet av dessa åsikter till att man bör rösta på Nordiska motståndsrörelsen. Eftersom detta 

inte nödvändigtvis är fallet bryter argument 1’.1 mot regeln för argumentschema och faller 

således för fallasin post hoc ergo propter hoc – falsk kausalitet. Med detta menas att Lindberg 

anser att om man delar de åsikter han framför och tycker att de egenskaper han tillskriver sitt 

eget parti i argument 1’.1 är viktiga leder det alltid till att man bör rösta på Nordiska 

motståndsrörelsen. Lindberg gör detta utan att ge en giltig förklaring till det orsakssambandet 

vilket gör det till en falsk kausalitet. Argument 1’.1 är alltså en fallasi.   

Argument 1’.2 är även det ett kausalt argument. Lindberg argumenterar här att han vet att 

sverigedemokratiska väljare vill stoppa massinvandringen och att de därför borde rösta på 

Nordiska motståndsrörelsen. En vilja att stoppa massinvandringen leder alltså till en röst på 

Nordiska motståndsrörelsen enligt Lindberg. Argument 1’.2 bryter också mot regeln för 

                                                             
44 Lindberg 2017.  
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argumentschema vilket blir tydligt när vi ställer oss den kritiska frågan om Z alltid leder till Y. 

En vilja att stoppa massinvandringen leder inte alltid till att man bör rösta på Nordiska 

motståndsrörelsen, det kanske är ett bra alternativ men det är inte nödvändigtvis det enda 

alternativet. 1’.2 faller således för fallasin falsk kausalitet och det är även en förhastad 

generalisering – secundum quid. Lindberg kan omöjligt veta att samtliga av 

Sverigedemokraternas väljare vill stoppa massinvandringen och kan därför inte argumentera 

för att så är fallet.  

Argument 1’.3a-b och argument 1’.4a-b är båda analoga argument då de båda är 

jämförelser mellan Nordiska motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna. Argumenten bryter 

inte direkt mot någon regel eller faller för någon fallasi men är däremot väldigt märkligt 

konstruerade. I 1’.3a-b argumenterar Lindberg för att rösta på Sverigedemokraterna är 

jämförbart med att låta sin familj svälta ihjäl i ett långsamt tempo och att rösta på Nordiska 

motståndsrörelsen är jämförbart med att kunna föda sin familj utan problem men att det också 

finns en risk att familjen svälter ihjäl ändå. Argument 1’.4a-b är konstruerat på samma sätt: 

Lindberg jämför en röst på Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen med att vara 

allvarligt och dödligt sjuk och då välja en medicin som låter dig dö i ett långsammare tempo 

eller välja en medicin som gör dig helt frisk eller gör så att du dör en månad tidigare. Logiken 

i dessa argument är oklar. Lindbergs andemening är givetvis att det är bättre att rösta på 

Nordiska motståndsrörelsen än på Sverigedemokraterna men säger samtidigt att det är förenat 

med en stor risk att göra det.  
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2.2 Simon Lindbergs tal från motståndsrörelsens blixtdemonstration i Nyköping 

10 november 2018 
 

2.2.1 Analys 

Talet hölls den 10 november 2018 utanför stadshuset i Nyköping under en oanmäld 

demonstration anordnad av Nordiska motståndsrörelsen. I likhet med övriga tal i analysen hålls 

det på svenska. Det är ett deliberativt tal då det är tillrådande och behandlar det som rör 

framtiden. Lindberg talar om vad som kommer hända i framtiden och vilka konsekvenser som 

kommer drabba landet om det inte sker en förändring snarast. Förutsättningarna på högre nivå 

är i stort sett lika som de under Lindbergs tal i Almedalen. Lindberg argumenterar utifrån en 

ideologisk övertygelse som i majoritetens ögon ses som radikal och extremistisk vilket 

försvårar möjligheterna att övertyga publiken. En förutsättning som skiljer de två talen är att 

talet i Nyköping präglas av faktumet att det är en spontan demonstration som enligt NMR själva 

präglats av stor sekretess, vilket har lett till ett begränsat antal åhörare och 

demonstrationsdeltagare och ytterligare påverkar Lindbergs möjlighet att övertyga.45  

Konfrontationsfasen tydliggörs av Lindbergs kritik mot de etablerade politiska partierna 

och mot den enskilde svensken. Den vanliga svenskens feghet och passivitet tillsammans med 

bristerna i det demokratiska systemet mottar merparten av Lindbergs kritik. Lindberg kritiserar 

också det politiska systemet i Sverige och förespråkar en förändring av status quo. Lindbergs 

tal är en del av en större debatt som pågått under en längre tid där en nationalsocialistisk 

minoritet argumenterar mot en demokratisk majoritet. Detta gör Lindberg till antagonist i 

debatten om hur landet bör styras och vilken politisk ideologi som är bäst lämpad. De system 

Lindberg argumenterar mot utgör protagonisten i debatten.  

 

  

                                                             
45 Simon Lindberg, ”Nordiska motståndsrörelsen tog över Nyköping”, Nordfront.se, 11/11 2018, 
https://www.nordfront.se/nordiska-motstandsrorelsen-tog-over-nykoping.smr (2018-12-10). 
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2.2.2 Argumentationsstruktur 

 I talet från Nyköping argumenterar Simon Lindberg för fyra ståndpunkter. Lindberg använder 

samordnad argumentation för samtliga ståndpunkter. Den andra ståndpunkten i talet är: Det kommer 

inte bli bättre av sig självt. Lindberg använder ett flertal exempel för att påvisa att de åtgärder som 

vidtas inte är tillräckliga för att lösa problemen. Till exempel argumenterar Lindberg för att 

samtyckeslagen inte kommer att bidra till att våldtäkterna upphör och antalet fattigpensionärer inte 

kommer att minska för att vi höjer pensionsåldern. Till skillnad från ståndpunkt ett, tre och fyra – 

som analyseras nedan – upplevs argumentationen till ståndpunkt två som spretig och överdrivet 

detaljerad. Detta diskuteras mer ingående i diskussionen. 

 Nedan kommer därför endast argumentationen till ståndpunkt ett, tre och fyra att struktureras. 

Det urvalet har gjorts med uppsatsens omfång i åtanke då ståndpunkt ett, tre och fyra på ett rättvist 

sätt representerar argumentationen i Lindbergs tal. Då argumentationen till samtliga ståndpunkter 

är samordnad och innehåller flertalet argument är de tre ståndpunkter som valts ut tillräckliga och 

bidrar till att analysen blir tydligare och mer överskådlig.  

 

1 Vårt land går utför 

1.1a […] våra nordiska kvinnor sextrakasseras och gruppvåldtas på löpande band av 

främlingsgängen  

1.1b och dödsskjutningar som tidigare varit något extremt ovanligt nu förekommer på regelbunden 

basis.  

1.1c […] samtidigt som andelen fattigpensionärer ökar rejält  

1.1d och det sociala skyddsnätet får allt större hål.  

1.1e […] samtidigt som försäljningen av antidepressiva medel varje månad slår nya rekord  

1.1f och allt fler sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa.  

 

2 Det kommer inte bli bättre av sig självt 
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3 Problemet är detta system 

3.1a Den liberala kapitalistiska demokratin, den är inte så fantastisk, den är inte så oersättlig 

och den är inte så felfri som ni lurats i decennier att tro. Den är egentligen inte särskilt frihetlig 

eller demokratisk. 

3.1b För hur kan ni ens inbilla er att det kallas frihet när ni inte har tillgång till  fri 

information utan att den först filtreras genom en och samma stam som kontrollerar all media i 

västvärlden. 

3.1c Hur har ni ens kunnat få för er att demokrati är synonymt med att vart fjärde år få välja 

sina, av storfinansens köpta, förtryckare.  

 

3.2a Att Anna gruppvåldtogs av ett främlingsgäng igår,  

3.2b att gamle Egon ständigt är sjuk för att han inte har råd att fixa sina dåliga tänder,  

3.2c att Sara tar en överdos heroin senare ikväll och 

3.2d att Niklas hoppar från en bro i morgon för att han inte orkar med att leva i den verklighet 

ni har skapat något mer, det är ert fel, det är systemets fel! 

 

4. Vi löser den här situationen genom organisering, genom Nordiska motståndsrörelsen  

4.1a Utan oss (Nordiska motståndsrörelsen) finns det inget hopp om bättring för Norden och de 

nordiska folken.  

4.1b Kan vi få tillräckligt många att stå vid vår sida så kommer vi också kunna säkra vår existens 

och vår frihet. 

4.1c Vi är Nordiska motståndsrörelsen, vi har en vilja av stål, vi har ett hjärta av guld och vi ger oss 

aldrig!  

4.1d Vi kommer att krossa detta system och rädda vårt folk, kosta vad det kosta vill! 
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2.2.4 Strategisk manövrering  

Den strategiska manövreringen i det här talet är extra intressant, i synnerhet presentationsteknikerna. 

De mest centrala topikerna i Lindbergs tal är kausalitet och jämförelse. Lindberg beskriver de 

konsekvenser som det rådande politiska systemet redan har åsamkat nationen samt de konsekvenser 

som skulle bli följden av att inte förändra systemet. Lindberg menar att om det rådande politiska 

läget får fortsätta och att ”det nuvarande systemet förstör vår nation och, i förlängningen, om vi ska 

fortsätta ta emot främlingar från all världens hörn samtidigt som våra egna födelsetal fortsätter 

krympa så kommer vi svenskar att bli minoritet i vårt eget land.”46. Lindberg jämför också de 

problem som nationen står inför med en brand och menar att de lösningar som det politiska systemet 

erbjuder endast fungerar som bensin på lågorna.  

I likhet med talet i Almedalen adresseras publiken direkt i inledningen och även senare i talet. 

I den senare delen av talet vänder sig Lindberg dels till den närvarande publiken men också till en 

universell publik vid flera tillfällen. Ett exempel på detta är när Lindberg ifrågasätter den gemene 

svenskens passivitet inför de problem landet står inför:  

 

Men vårt största bekymmer är hur vi ska få dig, du fege jävla krake, du som ser din personliga 
tillvaro som så mycket högre än folkets, att börja ta ditt förbannade ansvar. Du, som har vikingars 
och karoliners blod inom dig men som ändå beter dig som en förbannad syltrygg.47 

 

I och med detta kommer vi till det extra intressanta i Lindbergs strategiska manövrering, 

presentationsteknikerna. Lindberg använder ett flertal troper i talet och de som framträder tydligast 

är erotema och sermocinatio.48 Erotema är en retorisk fråga i dess klassiska bemärkelse och 

scermocinatio innebär att talaren citerar något stumt eller frånvarande. I talets inledning använder 

Lindberg sermocinatio flitigt när han bland annat säger ”Men Sverige har ju aldrig varit tryggare 

säger charlatanerna […]”. Här citerar Lindberg de frånvarande ”charlatanerna” och besvarar deras 

påstående med sina egna argument. Detta är ett retoriskt grepp som förstärker intrycket av konflikten 

mellan talaren och sin motståndare. Charlatanerna i Lindbergs tal representerar det politiska system 

och dess mänskliga kropp som Lindberg är kritisk till. Tropen ger talet och argumentationen ett 

kraftfullt intryck. Lindberg använder sermocinatio som en form av refutatio, när han bemöter 

tänkbara motargument (doxa) med egna argument.   

                                                             
46 Lindberg 2018a. 
47 Ibid. 
48 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, Studentlitteratur AB, Lund 2016, s. 290–292. 
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Den retoriska frågan är också återkommande genom talet. Ett av de mer talande exemplen är när 

Lindberg vänder sig mot det svenska folkets passivitet och ifrågasätter deras kampvilja och vilja att 

förändra det problematiska systemet. ”Räcker det att grannens dotter gruppvåldtas innan just du vill 

agera eller måste du vänta tills det är din egen dotter som ligger där gråtandes med trosorna 

sönderslitna?”49. Retoriska frågor kan fylla många funktioner i ett tal, bland annat för att väcka 

känslor och engagemang. En av den retoriska frågans funktioner är att det gör det svårare att säga 

emot talaren.50 Det blir alltså svårare för publiken att säga emot Lindbergs retoriska fråga än att säga 

emot det faktiska påståendet. Skulle Lindberg uttryckt sig explicit och sagt ”din dotter kommer att 

ligga gråtandes med trosorna sönderslitna” skulle publiken ha mycket lättare att tänka ”nej det 

kommer hon inte” än när det är utformat som en retorisk fråga.   

 

2.2.5 Evaluering  

I evalueringen av argumentationen i det här talet blir den kritiska frågan extra viktig. Eftersom 

argumentationen för samtliga fyra ståndpunkter är samordnad expliceras inga implicita premisser. 

Istället bedöms varje explicit premiss med hjälp av den kritiska frågan för respektive argumenttyp. 

I syfte att göra evalueringen så överskådlig och tydlig som möjligt kommer endast de argument som 

eventuellt är problematiska att redovisas. I händelse av att fler än ett argument inte är problematiskt 

kommer endast de tydligast bristande argumentet redovisas, detta återigen för tydlighetens skull.  

Argument 1.1 är ett symptomatiskt argument där Lindberg argumenterar för ståndpunkten att 

vårt land går utför. I argumentationen ger Lindberg bland annat det ökade antalet gruppvåldtäkter, 

dödsskjutningar och sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa som exempel på varför Sverige är 

på väg utför. Den kritiska frågan för symptomatiska argument kan formuleras på två sätt och lyder: 

Finns det inte också andra icke-Y som har kännetecknet Z? eller Finns det inte också andra Y som 

inte har kännetecknet Z? När den kritiska frågan appliceras på argument 1.1e och 1.1f framgår att 

argumenten inte är problematiska. Finns det inte också andra länder som inte går utför där 

försäljningen av antidepressiva medel ökar och finns det inte också andra länder som inte går utför 

där allt fler sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa? Svaret är att det gör det. Ökade 

sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är inte enbart kännetecknande för ett land som går utför. 

Argument 1.1a-f bryter således mot regeln om argumentschema och är inte godtagbart. Eftersom 

argument 1.1e och 1.1f inte är godtagbara faller också hela argumentationen för ståndpunkt ett. 

                                                             
49 Lindberg 2018a. 
50 Lindqvist 2016, s. 290.  
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Argument 3.1a-c samt 3.2a-c är samordnade symptomatiska argument då de talar om vad som 

kännetecknar problemen med det rådande systemet. Den kritiska frågan till argument 3.1c blir 

således följande: Finns det inte också andra problematiska system som inte kännetecknas av att vart 

fjärde år få välja sina, av storfinansen köpta, förtryckare? Det gör det. Diktaturer är ofta synnerligen 

problematiska system som inte kännetecknas av att man var fjärde år får välja sin förtryckare. Den 

kritiska frågan till argument 3.2c blir följande: Finns det inte också andra icke-problematiska system 

där Sara tar en överdos senare ikväll? Även här ser vi att svaret är ja. Det finns icke-problematiska 

system där människor tar överdoser. Drogmissbruk är inte nödvändigtvis rotat i ett systematiskt 

problem. Argument 3.1c och 3.2c bryter således mot regeln för argumentschema och är alltså 

problematiska, vilket leder till att hela argumentationen för ståndpunkt tre faller.  

Argument 4.1a-41d är samordnad och kausal då Lindberg argumenterar för vad som ska leda 

till lösningen på alla problem han adresserat i talet. Lindberg menar att problemen kan lösas genom 

organisering och genom Nordiska motståndsrörelsen. När den kritiska frågan appliceras på 

argument 4.1c framgår att argumentationen är problematisk. Leder Vi är Nordiska 

motståndsrörelsen, vi har en vilja av stål, vi har ett hjärta av guld och vi ger oss aldrig alltid till Vi 

löser den här situationen genom organisering, genom Nordiska motståndsrörelsen? Nej det gör det 

inte. Ett stort engagemang och ett hjärta av guld är ingalunda en garanti för att Nordiska 

motståndsrörelsen kan lösa situationen. Argument 4.1c bryter således mot regeln för 

argumentschema och är då inte godtagbart och därmed faller hela argumentationen för ståndpunkt 

fyra.  
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2.3 ”Simon Lindbergs tal från båtaktionen utanför Riksdagshuset i Stockholm den 

25 augusti 2018” 
 

2.3.1 Analys 

Talet skiljer sig från de två tidigare talen då det är förinspelat och spelas upp från en högtalare 

ombord på en gummibåt utanför Riksdagshuset i Stockholm den 25e augusti 2018. Som tidigare 

nämnt är det en del av den demonstration som Nordiska motståndsrörelsen höll på 

Kungsholmen samma datum. Detta tal är, som de föregående talen, deliberativt och behandlar 

det rådande politiska systemets misshandel av Sverige och det svenska folket och vilka 

konsekvenser det har fått och kommer att få i framtiden. Talet hölls liksom de andra på svenska. 

Förutsättningarna på högre nivå är i stort de samma som i de två tidigare talen. Lindberg talar 

fortfarande i ett sociopolitiskt underläge där de ideologiska värderingar han och Nordiska 

motståndsrörelsen representerar anses vara kontroversiella och normbrytande vilket begränsar 

möjligheten att nå fram med budskapet. Vad som däremot talar till Lindbergs fördel är att det 

sker flera aktiviteter samtidigt. Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar på Kungsholmen 

samtidigt som det här talet spelas upp på högtalare på en annan plats. På det sättet når Lindberg 

ut till fler människor och kan sprida Nordiska motståndsrörelsens budskap till en större publik.  

Konfrontationsfasen inleds när Lindberg säger att det är ett faktum att Sverige inte längre 

tillhör det svenska folket. I och med det påståendet går Lindberg mot den allmänna 

uppfattningen om att Sverige faktiskt tillhör det svenska folket. Det är tillika Lindbergs första 

ståndpunkt: Sverige tillhör inte längre det svenska eller det nordiska folket. Lindbergs roll i det 

här talet är den samma som i de två föregående. Han är såväl protagonist som antagonist då 

talet är en del av en pågående debatt som sträcker sig över en längre tid.  

I det här talet argumenterar Lindberg för två ståndpunkter. Den första är, som nämndes 

ovan, Att Sverige tillhör inte längre tillhör vare sig det svenska eller det nordiska folket. Den 

här ståndpunkten har externaliserats ur meningen ”Det må till viss del vara dolt, men faktum är 

att Sverige inte längre tillhör vare sig det svenska eller det nordiska folket. (se bilaga 3, rad 5–6.) ” 

Den andra ståndpunkten är: Vi svenskar är på väg att bli minoritet i vårt eget land. Den 

ståndpunkten har externaliserats med hjälp av radering ur meningen ”Vi svenskar är på väg att 

bli minoritet i vårt eget land och kommer på sikt att försvinna om inte en radikal förändring 

sker. (se bilaga 3, rad 17–18.)”51 

                                                             
51 För radering se Hietanen 2016a, s. 41. 
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2.3.2 Argumentationsstruktur 

1. Sverige tillhör inte längre vare sig det svenska eller det nordiska folket 

1.1 Landet som våra förfäder har blött, svettats och kämpat för, som byggt och formats i generationer 

av vårt unika folk har nu skänkts bort till vem som än vill komma och ta för sig från alla världens hörn. 

1.1.1 Det vi fått i utbyte mot vårt en gång så kära land är ett samhälle byggt på otrygghet, 

egocentrism, lögner och korruption. 

1.1’ [Sverige, som våra förfäder har blött, svettats och kämpat för som nu har skänkts bort till vem som 

än vill komma och ta för sig från världens alla hörn tillhör inte längre vare sig det svenska eller det 

nordiska folket] 

 

1.2 Förrädarna i riksdagen har till och med skrivit om grundlagen för att säkerställa att Sverige inte 

längre ska vara svenskarnas land. 

1.2.1 Detta har lett till oerhörda konsekvenser för vårt folk i form av gruppvåldtäkter, 

åldringsrån och dödsskjutningar på öppen gata. 

1.2.1’ [I ett land där förrädare har skrivit om grundlagen för att säkerställa att Sverige 

inte längre tillhör svenskarna blir konsekvenserna gruppvåldtäkter, åldringsrån och 

dödsskjutningar på öppen gata.] 

1.2’ [Ett land där förrädare har skrivit om grundlagen för att säkerställa att Sverige inte längre ska vara 

svenskarnas land tillhör inte längre vare sig det svenska eller det nordiska folket.] 

 

2. Vi svenskar är på väg att bli minoritet i vårt eget land 

2.1 Folkutbytet, folkmordet, på våra egna följer en medveten plan och är orkestrerad av globalister som 

vill söndra och härska.  

2.1.1 De som gett bort vårt land, politikerna, har gjort det av privata intressen, uppbackade av 

lögnpressen, för att gynnas av globalisternas makt och finanser utan en tanke på folkets bästa.  

2.1.1.1a Dessa kriminella svin, dessa förrädare, sitter idag i vår riksdag och plockar ut löner 

som en vanlig knegare inte ens skulle våga drömma om.  

2.1.1.1a.1 Än värre blir det då när man betänker att det är vanliga arbetande män och 

kvinnor som betalar deras lön.  

2.1.1.1b Vi betalar alltså dem för att ge bort vårt land och utrota vårt folk, vi betalar lönen till 

vår egen bödel.   

2.1’ [Det medvetna folkutbytet, folkmordet, på våra egna har lett till att vi svenskar är på väg att bli 

minoritet i vårt eget land] 
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2.3.3 Argumentschema 

Nedan följer argumentscheman över argument 1.1, 1.2 samt 2.1. Argument 1.1 och 1.2 är båda 

symptomatiska argument och används för att påvisa vad som är karakteristiskt för Sverige idag. 

2.1 är kausalt och används för att påtala något som kommer ske i framtiden.   

 

1.1 – tillhör inte längre vare sig det svenska eller det nordiska folket gäller för Sverige eftersom 

har skänkts bort till vem som än vill komma och ta för sig från världens alla hörn gäller för 

Sverige och har skänkts bort till vem som än vill komma och ta för sig från världens alla hörn 

är symptomatiskt för tillhör inte längre vare sig det svenska eller det nordiska folket 

1.2  –  tillhör inte längre vare sig det svenska eller det nordiska folket gäller för Sverige eftersom 

har skrivit om grundlagen för att säkerställa att Sverige inte längre ska vara svenskarnas land 

gäller för Sverige och har skrivit om grundlagen för att säkerställa att Sverige inte längre ska 

vara svenskarnas land är symptomatiskt för tillhör inte längre vare sig det svenska eller det 

nordiska folket 

 

2.1 – på väg att bli minoritet i vårt eget land gäller för vi svenskar eftersom det medvetna 

folkutbytet, folkmordet på våra egna gäller för vi svenskar och det medvetna folkutbytet, 

folkmordet på våra egna leder till på väg att bli minoritet i vårt eget land 

 

2.3.4 Strategisk manövrering  

De mest framträdande topikerna i Simon Lindbergs tal från båtaktionen är definition och 

kausalitet. Lindberg inleder talet med att definiera vad Sverige var och vad det har blivit idag. 

Enligt Lindberg var Sverige ”landet som våra förfäder har blött, svettats och kämpat för” men 

har nu blivit ett land där ”vem som helst kan komma och ta för sig från världens alla hörn”. 

Lindberg fortsätter sedan med att förklara att konsekvenserna av detta har blivit 

gruppvåldtäkter, åldringsrån och dödsskjutningar och att ”vårt en gång så kära land” har bytts 

ut mot ett “samhälle byggt på otrygghet, egocentrism, lögner och korruption.”  

I likhet med de två andra talen vänder sig Lindberg också i det här talet direkt till publiken 

i inledningen av talet när han säger ”Här följer ett meddelande från Nordiska motståndsrörelsen 

riktat till alla nordiska män och kvinnor”. Lindberg fortsätter sedan med att beskriva hur illa 

ställt det är med Sverige och vill övertyga publiken om att varken de sittande politikerna, som 

han kallar förrädare, eller Sverigedemokraterna kommer att kunna göra något åt det. Lindberg 

förutsätter senare i talet att många av de som lyssnar sätter sin tilltro till Sverigedemokraterna 
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och hoppas att de ska lösa problemet men säger sedan: ”Tro mig, jag önskar att 

Sverigedemokraterna utgjorde räddningen men sanningen är att de är en lika stor del av 

problemet som sossarna eller Moderaterna.” Sverigedemokraterna är det parti av de etablerade 

riksdagspartierna som ligger närmast Nordiska motståndsrörelsen rent ideologiskt, även om det 

ändå skiljer sig mycket mellan de båda. Lindberg hoppas att genom sitt tal kunna locka väljare 

från Sverigedemokraterna till Nordiska motståndsrörelsen genom att placera SD i samma fack 

som de övriga partierna och mena att Nordiska motståndsrörelsen är de som verkligen kan lösa 

problemen. Lindberg uppmanar publiken att rösta på Nordiska motståndsrörelsen eller ännu 

hellre engagera sig i organisationen.  

Lindberg använder sig flitigt av uttryck som ”vårt land”, ”vi svenskar” och ”vårt folk”. 

Detta skapar en polariserande vi och dem-känsla där ”dem” ses som fienden som har förstört 

Sverige och vill förstöra det svenska folket. ”Dem” i Lindbergs tal representeras av det politiska 

etablissemanget och de flyktingar som har kommit till Sverige och ”tagit för sig”. Detta talar 

direkt till publiken och skapar en samhörighet mellan åhörarna och talaren samtidigt som det 

ger publiken och talaren en gemensam ”fiende”. Detta kan göras i syfte att ena publiken och 

talaren mot en gemensam fiende. I det här talet är Lindberg sparsam med språkliga 

utsmyckningar och stilistiska medel. Han använder dock accumulatio – hopning – vid två 

tillfällen då han vill förstärka sina argument och en känsla.52Detta när Lindberg säger ”Landet 

som våra förfäder har blött, svettats och kämpat för” och ”Det vi fått i utbyte mot vårt en gång 

så kära land är ett samhälle byggt på otrygghet, egocentrism, lögner och korruption (se bilaga 3 

rad12-13).” Användningen av figuren bygger en känsla runt argumentet, publiken kan känna 

stolthet inför förfäderna som blött och kämpat för nationen och samtidigt känna avsky och ilska 

mot hur landet har blivit nu och mot dem som Lindberg håller ansvariga.  

 

2.3.5 Evaluering 

Med argument 1.1 menar Lindberg att våra (de i Lindbergs ögon etniska svenskarnas) förfäder 

har kämpat och blött för att skapa vad som i hans mening är Sverige men att landet nu är öppet 

för vem som helst att komma hit och ta för sig. Detta är enligt Lindberg symptomatiskt för att 

Sverige inte längre tillhör det svenska eller nordiska folket. För att någon som inte är svensk 

medborgare alternativt utomeuropeisk medborgare ska få stanna i Sverige längre än 90 dagar 

                                                             
52 Lindqvist, 2016. s. 303. 
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krävs uppehållstillstånd och vill man ha skydd i Sverige måste man söka asyl.53 ”Vem som än 

vill” kan alltså inte komma till Sverige och ”ta för sig”. Argument 1.1 faller för fallasin 

förhastad generalisering – secundum quid. ”Vem som än vill” får inte uppehållstillstånd eller 

asyl. Argument 1.1 är även en sammansättningsfallasi. En sammansättningsfallasi bygger på 

ett antagande av att det som är sant för en del av helheten också är sant för helheten. Lindberg 

säger att vem som än vill får komma till Sverige och ta för sig men som visat ovan så får inte 

och kan inte vem som än vill komma hit och ta för sig. De som får uppehållstillstånd och/eller 

asyl i Sverige får stanna och ta del av det svenska samhället men det gäller långt ifrån alla.  

Med argument 1.2 argumenterar Lindberg för att riksdagspolitikerna medvetet har skrivit 

om grundlagen för att säkerställa att Sverige inte längre ska vara svenskarnas land och att 

Sverige därför inte längre tillhör det svenska eller nordiska folket. Argument 1.2 är speciellt då 

det inte bryter mot någon fallasi men samtidigt inte stämmer. Vid första anblick kan även detta 

argument tyckas vara en fallasi men det är dock rimligt att om grundlagen de facto ändrats för 

att säkerställa att Sverige inte längre skulle tillhöra det svenska folket så är det symptomatiskt 

för att det inte längre gör det. Faktum är dock att någon sådan grundlagsändring inte har gjorts, 

argumentet bygger alltså på falska premisser. Det Lindberg kan tänkas syfta på är 

grundlagsändringen som skedde 2010 då det svenska EU-medlemskapet skrevs in i grundlagen 

men det är inte troligt gjordes inte för att säkerställa att Sverige inte skulle tillhöra det svenska 

folket.54 Det är Lindbergs ideologiska tolkning av grundlagsändringen som ligger till grund för 

argumentet. Nordiska motståndsrörelsen skriver i deras partiprogram att de vill ”omedelbart 

lämna EU”, detta gör det rimligt att anta att det är grundlagsändringen från 2010 som Lindberg 

syftar på.55  

Argument 2.1 är som anges ovan kausalt och Lindberg argumenterar här för att svenska 

folket är utsatta för ett folkutbyte och folkmord och är på väg att bli en minoritet i Sverige. 

Lindberg syftar här troligtvis på den ökade invandringen under senare delen av 2010-talet och 

menar att detta utgör det så kallade folkutbytet och folkmordet. Lindberg förklarar inte vad han 

menar med folkutbyte eller folkmord och ger heller inget skäl för sambandet mellan det 

påstådda folkmordet och folkutbytet och att svenskarna är på väg att bli en minoritet i Sverige. 

                                                             
53 Migrationsverket, Asylregler, https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-
ansoka-om-asyl/Asylregler.html (2019-02-05). Migrationsverket, Besöka Sverige,  
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige.html (2019-02-05). 
54 SVT, “Detta är Sveriges nya grundlag”, SVT Nyheter, 24/11 2017, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/detta-ar-
sveriges-nya-grundlag (2019-02-05). 
55 Nordiska motståndsrörelsen, ”Eu och Norden”, http://www.nordiska-motstandsrorelsen.se/eu-och-norden/ 
(2019-02-05). 
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Därför är argument 2.1 en fallasi, närmare bestämt en falsk kausalitet. Argument 2.1 bryter 

också mot regeln för argumentschema: folkmord och/eller folkutbyte leder inte alltid till att det 

utsatta folket blir en minoritet i sitt eget land. Till saken hör också att det inte sker ett faktiskt 

folkmord eller folkutbyte i Sverige. Utlandsfödda medborgare utgör ungefär 24% av Sveriges 

befolkning.56 Etniska svenskar utgör alltså en kraftig majoritet av den totala befolkningen.  

 

                                                             
56 Migrationsinfo, ”Hur många i Sverige är födda i ett annat land?”, http://www.migrationsinfo.se/fragor-och-
svar/hur-manga-utrikes-fodda-sverige/ (2019-02-05). 
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3. Slutdiskussion 
I analysen har tre olika tal från Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg analyserats. 

Under analysens gång har flera mönster i argumentationen synliggjorts och en bild av en 

missnöjd och upprörd talare har växt fram. Det finns många likheter mellan talen men också en 

del skillnader som är värda att beakta. De mest framträdande likheterna är ämnesvalen och 

uppbyggnaden av argumentationen, de tydligaste skillnaderna är språket och hur Lindberg 

beaktar decorum – vad som är passande för just den retoriska situation han befinner sig i kopplat 

till språk, röstläge och argumentation. Gemensamt för samtliga tal är också att Lindberg 

använder mycket evidentia och målar upp en tydlig bild av vad som är fel.57 Att använda ett 

målande språk kan vara en effektiv strategi för att lättare övertyga publiken.  

Talet i Almedalen är det mest sansade av de tre talen som analyserats. Lindberg talar med 

en lugn röst och hans språk är väl anpassat för den retoriska situation han befinner sig i. I talet 

avser Lindberg övertyga de sverigedemokratiska väljarna att rösta på Nordiska 

motståndsrörelsen istället för SD. Lindberg försöker uppnå detta genom att belysa nackdelarna 

och svagheterna hos Sverigedemokraterna samt framhålla styrkorna och fördelarna med 

Nordiska motståndsrörelsen. Denna typ av argumentation är en av de likheterna som nämndes 

ovan. Varje tal innehåller argument som bygger på ett missnöje med den rådande situationen 

och i samtliga tal är det de sittande politikerna, det politiska systemet samt invandrarna som 

hålls ansvariga. Detta grundar sig i att Lindberg argumenterar utifrån en världsbild som bygger 

på hans starka ideologiska övertygelse.   

Lindberg använder fyra huvudargument för att argumentera för sin ståndpunkt och två av 

dem konstaterades vara fallasier. Argument 1’.1 och argument 1’.2 visade sig båda vara falska 

kausaliteter. Lindberg gav alltså inga skäl för de orsakssamband han argumenterade för. Falsk 

kausalitet har visat sig vara en återkommande fallasi i Lindbergs argumentation, i samtliga tal. 

Argument 1’.3 och 1’.4 stod ut i talet från Almedalen. Lindberg argumenterar med två 

jämförelser för att måla upp en bild av skillnaderna mellan Sverigedemokratisk regering och en 

regering ledd av Nordiska motståndsrörelsen. I jämförelserna menar Lindberg att 

Sverigedemokraterna skulle leda Sverige till undergång, förvisso i ett långsammare tempo än 

sittande regering, men ändå till undergång. Därefter säger Lindberg att Nordiska 

motståndsrörelsen skulle vara ett mycket bättre alternativ och att de skulle leda Sverige till 

                                                             
57 Se Lindqvist 2016. s. 305 för evidentia.  
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framgång snarare än undergång. Vad som står ut är att Lindberg verkar skjuta in en brasklapp 

där han säger att det finns en risk att Sverige går under i snabbare takt med NMR vid rodret 

men att det ändå är värt att rösta på dem, ifall det går vägen. Varför han gör detta är svårt att 

säga. Det kan vara så att Lindberg själv inte litar på sin och sitt partis förmåga att leda landet 

till framgång och väljer då att på förhand varna om det. Logiken i detta går bara att spekulera i.  

Lindbergs tal från Nyköping är betydligt mer laddat och aggressivt än det från Almedalen. 

Lindberg själv är mycket mer uppeldad och engagerad och använder en hög röst och en hårdare 

ton. I talet argumenterar Lindberg för flera olika ståndpunkter men argumentationen för 

respektive ståndpunkt liknar varandra till stor del. Lindberg använder uteslutande samordnad 

argumentation och använder flertalet argument för varje ståndpunkt. Samordnad argumentation 

är, som nämnt ovan, beroende av att varje argument på ett korrekt sätt stödjer ståndpunkten, om 

ett argument misslyckas med det faller hela argumentationen för den ståndpunkten. 

Anledningen till att Lindberg misslyckas med sin argumentation i Nyköpingstalet är för att de 

argument han använder bygger på exempel och orsakssamband som är felaktiga och snävt 

ideologiskt vinklade.  

Ett tydligt exempel på det är argument 3.1a-c och 3.2a-d där Lindberg argumenterar för 

att problemen han anser att Sverige har grundar sig i det politiska systemet. I argument 3.1a-c 

angriper Lindberg systemet direkt och ifrågasätter den svenska demokratin och pressfriheten i 

landet. Lindberg hävdar först att den liberala demokratin inte alls är så demokratisk och felfri 

som folket tror och han ifrågasätter också hur man kan tro att det är demokrati när man vart 

fjärde år får välja sina förtryckare. Förvisso finns det förbättringspunkter för den svenska 

demokratin men enligt Economist Intelligence Unit som mäter demokratiindex i världen rankas 

Sverige som det tredje mest demokratiska landet i världen 2018, efter Island och Norge.58 

Lindberg frågar sig hur någon kan tro att vi har pressfrihet i Sverige då all media i västvärlden 

kontrolleras av en och samma stam. Enligt Reporters Without Borders, som mäter 

pressfrihetsindex i världen, rankas Sverige som de land som har näst mest pressfrihet 2018, 

efter Norge.59 Detta är två exempel på hur Simon Lindberg argumenterar utifrån felaktiga 

premisser som grundar sig i en väldigt snäv ideologisk grundsyn. De problem som Lindberg 

försöker belysa med sin argumentation finns alltså inte i den utsträckning han försöker påvisa.   

                                                             
58 The Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2018”, https://www.eiu.com/topic/democracy-index 
(2019-02-05). 
59 Reporters without Borders, Ranking 2018, https://rsf.org/en/ranking (2019-02-05).  
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I evalueringen nämndes att Lindbergs presentationstekniker i Nyköpingstalet var av 

särskilt intresse. Det mest anmärkningsvärda är hur Lindberg väljer att angripa publiken direkt 

med skällsord som ”förbannade syltrygg” och ”fega jävla krake” (se bilaga 2, rad 84–86) varvat 

med en apell till folkets nationalistiska anda: ”du som har vikingars och karoliners blod i dig” 

(se bilaga 2, rad 85). Det är självklart att Lindberg här försöker väcka känslor hos publiken och 

ingjuta kämparanda och kampvilja men att först förolämpa sin publik ger sällan önskad effekt.  

I talet från Båtaktionen talar Lindberg om det svenska folkets undergång och hur dåligt 

ställt det är med Sverige som land. Talet är utformat mer som ett informativt meddelande än ett 

engagerande politiskt tal som de två tidigare talen. I talet trycker Lindberg hårdare på det 

svenska folkets undergång och hur dåligt ställt det är med landet. Lindberg argumenterar för att 

svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land och att det pågår ett folkmord på det 

svenska folket och att det har skett en grundlagsändring för att säkerställa att Sverige inte längre 

ska vara svenskt.  

Till skillnad från de två tidigare talen är argumentationen multipel och i likhet med de två 

tidigare talen är argumentationen problematisk. Lindbergs ståndpunkter bygger på premisser 

som har låg och i vissa fall saknar sanningshalt. Den första ståndpunkten som Lindberg 

argumenterar för är att ”Sverige inte längre tillhör vare sig det svenska eller det nordiska folket”. 

Han stödjer den ståndpunkten med nationalistiskt laddade patosargument för att skapa en känsla 

av samhörighet med publiken och väcka en nationalistisk anda. Det andra argumentet talar om 

en grundlagsändring som ska ha sett till att Sverige inte längre ska vara svenskt. Argument 1.1 

visade sig vara problematiskt. Vem som helst får inte komma till Sverige och ta för sig, det 

krävs visum, uppehållstillstånd och/eller asyl för att som icke-svensk medborgare stanna i 

landet. Argument 1.2 bryter inte direkt mot någon regel för pragmadialektisk argumentation 

men är ytterligare ett exempel på när Lindberg argumenterar utifrån premisser som inte 

stämmer överens med verkligheten. Det har inte gjorts någon grundlagsändring för att 

säkerställa att Sverige inte längre ska vara svenskt. I den senaste grundlagsändringen skrevs det 

svenska EU-medlemskapet in och utifrån Lindbergs ideologiska övertygelse kan det tänkas 

verka som att det gjordes för att säkerställa att Sverige inte längre ska vara svenskt. Det gör det 

dock inte sant. 

Detsamma kan sägas om den andra ståndpunkten: ”Vi svenskar är på väg att bli en 

minoritet i vårt eget land.” Det pågår inget folkmord på svenskar i Sverige och det sker inget 

folkutbyte. Det är uppenbart att Lindberg här syftar på massinvandringen och är missnöjd med 

hur den har skötts och en kritiker till denna analys skulle kunna hävda att han argumenterar 
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metaforiskt. Det förändrar dock inte det faktum att argumentationen är problematisk. Återigen 

argumenterar Lindberg felaktigt för sina ståndpunkter eftersom hans argument grundar sig på 

starkt ideologiskt vinklade premisser som helt enkelt inte stämmer.  

 

3.1 Hur fungerar argumentationen? 
En av de frågeställningar som ställdes inför analysen var: Hur fungerar argumentationen i 

Simon Lindbergs tal? Det min analys har visat är att Simon Lindbergs argumentation, enligt det 

pragmadialektiska idealet, inte är godtagbar. Lindbergs använder till största delen samordnad 

argumentation. Samordnad argumentation kan vara effektiv så länge den är giltig, då flertalet 

argument stödjer samma ståndpunkt. Problemet blir när ett av argumenten visar sig vara en 

fallasi, då faller hela argumentationen, vilket gör samordnad argumentation vansklig att 

använda. Det är inte troligt att Lindberg aktivt har valt att använda samordnade argument utan 

det är snarare något som har växt fram när han har skrivit sina tal. Det kan tänkas ske när man 

som talskrivare försöker försvara en ståndpunkt som för en själv kan kännas kontroversiell eller 

som man vet kommer få mycket mothugg. Ett exempel på detta är andra ståndpunkten i 

Nyköpingstalet då Lindberg lägger fram nio olika argument för att det inte kommer bli bättre 

av sig självt (se bilaga 2, rad 29–39). Att lägga fram så många argument blir ett sätt att försöka 

gardera sig så mycket som möjligt och det framstår i den här analysen som en osäkerhet hos 

Simon Lindberg.  

I Almedalstalet uppmanar Lindberg publiken att strunta i att grannarna kallar dem rasister 

och att de ska följa sina hjärtan och rösta på Nordiska motståndsrörelsen. Lindberg är alltså väl 

medveten om den bild som gemene man har av Nordiska motståndsrörelsen och att deras åsikter 

anses kontroversiella i det svenska samhället. Det kan vara en av anledningarna till varför 

Lindberg känner behovet av att ge så många argument som möjligt för att stödja sina 

ståndpunkter. 

  

3.2 Perelman och publiken 

Den andra frågeställningen som ställdes inför analysen var: Hur beaktas publiken i talen? I 

samtliga tal adresserar Lindberg sin publik direkt i inledningen och talar i vissa fall direkt till 

publiken. Analysen har visat att Simon Lindbergs argumentation i dessa tre tal är problematisk. 

Lindberg misslyckas med att på ett korrekt sätt argumentera för sina ståndpunkter, men ändå 

får Lindbergs argumentation genomslag. Nordiska motståndsrörelsen har till och med växt de 
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senaste tio åren. Förvisso är det svårt för någon som står och lyssnar på ett tal i realtid att bryta 

ner och analysera argumentationen som vi har gjort i den här analysen men om man anstränger 

sig bör man ändå uppfatta vissa avvikelser. Hur kan det då komma sig att Lindberg ändå verkar 

nå fram med sin argumentation?  

Publikerna som adresseras i Lindbergs tal är enligt inbördes ordning: 

Sverigedemokratiska väljare (Almedalstalet), åhörare, både de som väl vet vilka Nordiska 

motståndsrörelsen är och de som endast läst om dem i media (Nyköpingstalet) samt alla 

nordiska män och kvinnor (talet vid Båtaktionen). Lindberg adresserar ett partikulärt 

auditorium i samtliga tal. Talen har till synes en bred publik då det finns många 

sverigedemokratiska väljare, fler åhörare som vet vilka Nordiska motståndsrörelsen är och än 

fler nordiska män och kvinnor och man skulle kunna tänka sig att detta är det universella 

auditoriet. Lindberg övertygar dock inte alla Sverigedemokratiska väljare, samtliga åhörare i 

Nyköping eller alla nordiska män och kvinnor. Endast en begränsad del av publiken övertygas 

av argumentationen.  

Eftersom argumentationen är problematisk bör den förnuftiga delen av mänskligheten, 

det universella auditoriet, förkasta argumentationen som nonsens. Trots detta får Lindberg 

gehör. Detta kan tänkas bero på att Lindbergs argumentation egentligen är riktad till ett 

partikulärt auditorium. Inom den nationalsocialistiska rörelsen i Sverige finns däremot en 

konsensus gällande ideologiska övertygelser, teser om hur verkligheten är konstruerad och en 

gemensam samhällsbild. När Lindberg då argumenterar för sitt partikulära auditorium, den 

nationalsocialistiska högern, stämmer argumentationen överens med det konsensus som finns 

inom det auditoriet. Därför får Lindberg gehör för sin argumentation, trots att den är 

problematisk.  

Argumentationens brister blir endast tydliggjorda när de når det universella auditoriet, 

exempelvis uppsatsskribenten som analyserar argumentationen och inte ingår i den 

nationalsocialistiska högern. Där finns inte längre konsensus om hur verkligheten ser ut eller 

vilka teser som är gällande och argumentationens brister blir uppenbara.  

 

3.3 Återkoppling till tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning presenterades Fred L. Casmirs artikel Nazi Rethoric: A Rethoric 

of Fear. I den artikeln förklarar Casmir att Hitlers retoriska apell låg i två grundvärderingar 

typiska för nationalsocialismen: rädslan för förlusten av identitet som ras samt nationens 
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försvagade maktposition på grund av inverkan från utländska stater.60 Samma typ av 

grundvärderingar kan vi se i Simon Lindbergs tal. I samtliga tre tal talar Lindberg om det 

svenska folkets undergång, folkmordet på den svenska befolkningen, grundlagsändringar för 

att säkerställa att Sverige inte längre ska vara svenskt och korrupta globalister som har mutat 

riksdagspolitikerna. Rädslan för förlusten av identitet som ras är ständigt närvarande och utgör 

i två av talen grunden för argumentationen. Detta är tydligast i talet från Båtaktionen. 

Undantaget är talet från Almedalen då Lindberg grundar sin argumentation mer i problematiken 

med Sverigedemokraterna, rädslan för förlusten av identitet som ras är dock ständigt närvarande 

i talet. 

Casmir förklarar att Hitler stödde dessa två rädslor med att den judiska rasen var en 

underlägsen och destruktiv kraft i Tyskland.61 På samma sätt argumenterar Lindberg för att 

invandrarna och ”främlingsgängen” som han benämner dem är en destruktiv kraft inom Sverige 

som måste avlägsnas och deporteras från landet. I två av talen ger Lindberg exempel på hur 

främlingsgängen förstör Sverige. När Lindberg talar om hur främlingsgängen förstör Sverige 

så är används främst gruppvåldtäkter som exempel. 

På samma sätt som Adolf Hitler höll fram förlusten av identiteten som ras och utländska 

nationers påverkan som de största problemen i 1930 och 40-talets Tyskland och knöt dessa till 

en destruktiv och underlägsen minoritet i samhället kan vi se Simon Lindberg göra detsamma i 

2010-talets Sverige.  

 

3.4 Framtida forskning 

Den framtida forskningen har mycket kvar att hämta inom den högerextremistiska retoriken. 

Den här analysen har som tidigare nämnt endast fokuserat på tre tal av Simon Lindberg. Tre tal 

kan vid första anblick tyckas otillräckligt för att skapa en tydlig bild av den högerextremistiska 

retoriken. I en uppsats med större omfång hade med fördel fler tal kunnat tas med, dels från 

Lindberg men framförallt från andra personer inom den högerextremistiska rörelsen. 

Fredrik Vejdeland och Per Öberg är exempel på två högt uppsatta medlemmar inom 

Nordiska motståndsrörelsen som också är frekventa talare vid olika manifestationer och 

demonstrationer. En analys av Lindberg, Vejdeland och Öbergs tal skulle tillsammans ge en 

ännu djupare och tydligare bild av den högerextremistiska retoriken i Sverige. Det skulle också 

                                                             
60 Casmir 1968. s. 15.  
61 Ibid.  
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vara relevant att analysera tal över en längre tid för att se hur retoriken utvecklas i takt med att 

samhället förändras. Nordiska motståndsrörelsen har även en tidskrift online där de publicerar 

nyheter, krönikor och artiklar. Det skulle vara av intresse att analysera retoriken i 

publikationerna på Nordfront.se och jämföra den med retoriken i de tal som hålls offentligt för 

att identifiera mönster och eventuella skillnader.  

En jämförande studie av Nordiska motståndsrörelsens och Sverigedemokraternas retorik 

skulle kunna syfta till att utröna retoriska likheter och skillnader mellan det dominerande 

högerextremistiska partiet och dess närmsta motsvarighet i riksdagen.  

 

3.5 Sammanfattning  

I den här uppsatsen har högerextremistisk retorik och argumentation analyserats utifrån ett 

pragmadialektisk perspektiv. Metoden som använts är pragmadialektisk argumentationsanalys 

och presenteras och redovisas av Mika Hietanen i antologin Retorisk Kritik. Syftet med 

analysen var att bidra med en ökad förståelse för hur den högerextremistiska retoriken är 

konstruerad och hur dess publik beaktas. För att uppnå syftet har tre politiska tal av Nordiska 

motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg analyserats. I analysen har argumentationen 

strukturerats, analyserats och evaluerats. Publikanpassningen har diskuterats utifrån Chaïm 

Perelmans auditoriebegrepp som presenteras i den andra utgåvan av Retorikens imperium som 

översatts till svenska av Mats Rosengren.  

Analysen har visat att Simon Lindbergs argumentation till största del består av samordnad 

argumentation som är konstruerad utifrån hans djupa ideologiska övertygelse. Kärnan i 

Lindbergs argumentation tycks vara rädslan för förlusten av det svenska folkets identitet som 

ras och de problem han ser med det rådande politiska systemet. Lindberg talar i samtliga tal om 

det svenska folkets undergång och hur det är politikernas fel att Sverige ser ut som det gör. I 

evalueringen har argumentationen i samtliga tre tal visat sig vara problematisk. Grunden till 

problematiken med Lindbergs argumentation kan tänkas finnas i hans nationalsocialistiska 

övertygelse. Den världsbild Lindberg målar upp i sin argumentation stämmer till låg grad 

överens med den faktiska verkligheten. För att Lindberg ska få genomslag för sin argumentation 

tvingas han vända sig till ett partikulärt auditorium där den presenterade världsbilden är 

generellt accepterad. 
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3.6 Avslutning 

I avsnittet Tidigare forskning nämndes att en lucka i forskningsläget gällande den 

högerextremistiska retoriken hade identifierats och att uppsatsens ambition var att fylla den 

luckan. Den här uppsatsen har inte och kan inte på egen hand fylla den luckan men min 

förhoppning är att en första sten har lagts i grunden för att bidra till forskningen om den 

högerextremistiska retoriken.  
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Bilaga 1: Pragmadialektisk argumentationsanalys – Simon Lindbergs 1 

tal i Almedalen 2017 2 

”Hej Almedalen. Hej framförallt till alla SD-väljare, för det är er jag tänker adressera i mitt tal 3 

här idag. Ni börjar nämligen bli ganska många vid det här laget, runt en och en halv miljon 4 

enligt de senaste opinionsundersökningarna, och det tycker jag är otroligt roligt. Det innebär 5 

nämligen att det idag är över 20% av befolkningen som faktiskt börjat inse att vi har enorma 6 

problem i vårt land och att det sannerligen behövs förändring. Vad som inte är lika roligt är 7 

den bistra faktan att den förändringen knappast kommer att ske med Sverigedemokraterna. SD 8 

kommer inte att varken kunna eller vilja lösa de otroliga mängder problem som vår nation 9 

sköljs över. 10 

  Jag pratar om en extrem ökning av överfallsvåldtäkter och sexuella övergrepp, 11 

terrordåd och så kallade no-go zoner. Lögner från politiker, lögner från media, världens 12 

högsta skatter och trots det ett allt mer trasigt socialt skyddsnät. Splittring och polarisering 13 

genom feminism och klasspolitik. Rika som blir allt rikare och fattiga som får det allt sämre. 14 

En trygghet som försvunnit där man måste låsa sin dörr. SD:s medlemmar och sympatisörer 15 

kan nämligen åsikts- och antalsmässigt liknas vid en pyramid. Längst upp i toppen så finns 16 

det ett fåtal människor som har rent utsagt farliga åsikter och mycket dåliga visioner för vårt 17 

folk och land. Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Björn Söder med flera. Dom är nämligen i 18 

de avgörande frågorna i stort sett överens med övriga riksdagspartier och nöjda med hur 19 

Sverige ser ut idag och önskar endast mycket moderata förändringar.  20 

 Dessa är som sagt som tur är bara ett fåtal. Längst ner i botten finns den stora 21 

massan människor, väljarna och sympatisörerna. Ni (Lindberg höjer rösten) har allt som oftast 22 

sunda åsikter, långt ifrån ledningen i toppen och med en önskan om en radikal förändring och 23 

därmed en förbättring för vår nation. De vanliga hårt arbetande svenskar, studenter och 24 

pensionärer som stöder SD på olika vis, de vill inte bara begränsa massinvandringen, de vill 25 

stoppa den! De har inte en önskan om att samtliga miljontals främlingar som befinner sig på 26 

svensk mark just nu ska få stanna kvar. Det hederliga svenska folket i botten av pyramiden 27 

har inte någon önskan om att sluta existera eller att vårt folk ska gå under! Men inget av det 28 

här håller ledningen med om. De menar att främlingsinvasionen måste fortgå om än i ett 29 

långsammare tempo. SD:s ledning vill att vi ska behålla och fortsätta sörja för varenda 30 

somalier och varenda arab som redan kommit hit och fått uppehållstillstånd.  31 

 Ledningen i Sverigedemokraterna bedriver till och med en häxjakt mot sina 32 

egna medarbetare för att utesluta de som har ens ett uns mer radikala åsikter än de som är 33 
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sanktionerade. Hur har det kunnat bli så här då, utan att dom i botten av pyramiden överger 34 

partiet eller revolterar mot toppen? Framförallt finns det tre olika orsaker till detta. Okunskap 35 

och förtroende för massmedia, naivitet och en tro på att ledningen egentligen har andra åsikter 36 

än dem de ger uttryck för samt hopplöshet och bristande tro på att det finns några alternativ. 37 

Jag vet allt detta eftersom att jag har diskuterat med tusentals SD-väljare och medlemmar, 38 

som alla klappat mig på axeln och sagt -Fortsätt med det du gör, och att de verkligen innerst 39 

inne hoppas på att Motståndsrörelsen ska nå framgång. Jag vet att en stor del av de mer lösa 40 

SD sympatisör, sympatisörerna och väljarna inte ens vet om partiets korrekta åsikter och 41 

ideologi utan i stället går efter gammelmedias extremt felaktiga rapportering (klippt i 42 

YouTube-filmen) …men så istället så kanske de ändrar sig när de börjar förlora sin makt, men 43 

knappast för att de då vill ha bättre och godare människor i toppen utan i stället av samma 44 

skäl som Anna Kinberg Batra. (klippt i YouTube-filmen)..något hårdare invandringskritiken.  45 

 För att de är populister som gör nästan allt för att bibehålla sin makt av 46 

egocentriska skäl. Den dag det är sämre för SD-toppens privata plånböcker att som nu sälja ut 47 

sitt folk än vad det är att tillsynes hjälpa det, den dagen, kanske, vi får se 48 

Sverigedemokraterna driva den politik som många av er hoppas att de skulle göra redan idag. 49 

Den tredje typen av människor som finns i den stora basen som inte överger toppen trots de 50 

stora meningsskiljaktigheterna är de som faktiskt är helt medveten om läget och är missnöjda 51 

med SD:s liberalisering men som inte ser att det finns några alternativ.  52 

 Att ett stöd, även om det så är till ett bättre parti, när ändå SD har blivit så här 53 

stora som de har blivit, vore bortkastat. Detta tankesätt är dock också mycket problematiskt 54 

och skulle knappast vara applicerbart vid något annat tillfälle i livet, varför man starkt kan 55 

ifrågasätta varför det skulle vara det när det kommer till det viktigaste av allt, hela vårt folks 56 

överlevnad och framtid. SD leder vårt folk till undergång men i något långsammare takt än de 57 

övriga partier som styr.  58 

 Är det verkligen vettigt att stödja ett så pass dåligt alternativ framför ett bra 59 

enbart för att det inte känns säkert att det bra alternativet blir verklighet? En parallell till det 60 

här ur livet skulle kunna vara om du fick välja mellan att i resten av ditt liv ha ett arbete där 61 

du var helt säker på att du kunde tjäna sex tusen kronor i månaden eller ha en viss möjlighet 62 

att få ett arbete där du tjänar 75 000 i månaden men då innebär det i så fall också att du tar en 63 

risk och kanske får klara dig på 5000 kronor i månaden istället för 6000 kronor i månaden. 64 

Men (med) 5000 kronor i månaden så kommer din familj att svälta ihjäl och bli hemlösa, med 65 

6000 kronor i månaden kommer samma sak att inträffa om än i något långsammare tempo. 66 
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Det finns inte en chans i världen att någon av er hellre hade valt de 6000 som var säkra varje 67 

månad och låta er familj gå under. Näe, istället hade ni gjort allt i er makt för att få arbetet där 68 

ni kunde tjäna 75 000 och bekymmersfritt kunnat låta er familj gå vidare med livets gång. En 69 

annan parallell skulle vi kunna dra till om du hade en dödlig sjukdom. Inte skulle du då välja 70 

en medicin som leder till att du får en säker död om 13 månader istället för 12 månader om 71 

det fanns ett alternativ med en möjlighet som skulle göra dig helt frisk. Du hade givetvis, utan 72 

fundering, att ta chansen att bli helt frisk även om det fanns en risk att du kunde dö en månad 73 

tidigare. Så varför då välja Sverigedemokraterna, som jag nämnt så många gånger nu, 74 

kommer leda vårt lands och folks undergång om än i något långsammare tempo när det 75 

faktiskt finns en chans att rädda vår nation och göra allt bra igen?  76 

 Det enda existerande parti idag som faktiskt är villiga att tala klarspråk och 77 

agera för verklig förändring heter Nordiska motståndsrörelsen [publiken jublar]. Vi vill stoppa 78 

främlingsinvasionen och på humanast möjliga vis återbörda merparten av alla de som inte är 79 

etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag, och faktiskt är det så att vi inte bara vill 80 

göra det här. Näe det här är faktiskt något som vi är 100% säkra på att vi kommer att lyckas 81 

med att genomföra. Det handlar inte OM utan NÄR och hur svårt det kommer att bli för oss 82 

att nå dit. Får vi er, i den breda basen i Sverigedemokraterna på vår sida idag så kommer det 83 

så klart gå betydligt fortare och bli väldigt mycket mindre svårt än om vi först ska behöva 84 

vänta tills SD har regeringsmakten och vi får det slutgiltiga beviset för att dom inte utgör 85 

någon opposition utan bara är ett parti i raden av folkförrädare och karriärister. Vi i Nordiska 86 

motståndsrörelsen, vi vill, vi kan och vi kommer att dedikera våra liv för vårt folk, ge oss ert 87 

förtroende i stället för att sitta och titta på när sanden i timglaset rinner ut. Och för att mota en 88 

del fördomar i grind vill jag också säga att vårt invandringsmotstånd inte på något vis handlar 89 

om hat eller förtryck utan till 100% om vad som är bäst för vårt folk. Vi nordbor är av naturen 90 

altruistiska och detta är en mycket fin egenskap vi ska vara verkligt stolta över men vi får inte 91 

vara öppenhjärtliga på bekostnad av vår överlevnad, vi har inte råd att låta vår omtanke 92 

sträcka sig över hela jorden utan att först se till att vårt eget folk överlever och når frihet. Den 93 

nuvarande invandringspolitiken kommer med eller utan gränskontroller att förgöra dom 94 

nordiska folken och därmed också Norden och Sverige. Ett Norden utan nordiska män och 95 

kvinnor är nämligen inte Norden, och nordisk eller svensk det blir man inte som Jimmie 96 

Åkesson menar genom att lära sig det svenska språket, ta en svängom runt 97 

midsommarstången och gå med i Svenska kyrkan. Svensk det blir man inte över huvud taget, 98 

svensk det ÄR man, genom blodet som flyter i våra ådror som knyter an till våra förfäder i 99 
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generationer bakåt. Inte den mest lyckade integrationen i världen kan förändra det faktum 100 

(Lindberg höjer rösten kraftigt under denna mening). Jag har därför en uppmaning till alla er 101 

som jag adresserade med detta tal, ni SD väljare. Kasta inte bort ert engagemang på SD, gör 102 

inte slut på ert hopp om förbättring genom att tro på bondfångaren Jimmie Åkesson, slösa inte 103 

bort er röst nästa år på Sverigedemokraterna. Gör något verkligt i stället, gör skillnad, hjälp 104 

oss i Nordiska motståndsrörelsen att skapa det samhälle ni egentligen, innerst inne, verkligen 105 

vill ha. Våga följ ert hjärta och bry er inte om stigmatiseringen, skit i att grannen har 106 

fördomar, strunta i att chefen är hjärntvättad och ignorera att hatarna kallar er för rasister. Det 107 

är endast genom att stå rakryggade och låta deras patetiska försök att kväsa oss rinna av oss 108 

som vatten på en gås som vi kan bryta hetsen och dom folkfientligas makt. Och dessutom i 109 

slutändan när allt kommer omkring, hellre ett livskraftigt och rasistiskt folk än ett 110 

antirasistiskt folk vi i framtiden bara kan läsa om i historieböckerna, hellre rasist än 111 

folkförrädare, hellre ett fritt och nationalsocialistiskt norden än ett raserat sverigedemokratiskt 112 

Sverige! Tack.”  113 
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Bilaga 2: Simon Lindbergs tal från motståndsrörelsens 1 

blixtdemonstration i Nyköping 10 november 2018 2 

”Åhörare! Både ni som har full koll på vilka vi är i Nordiska motståndsrörelsen och ni som 3 

kanske bara har läst något om oss i media nån gång. Så vänner som fiender, kvinnor som 4 

män, unga som gamla, jag har ett par saker att berätta för er. För vissa, det vill säga för dom 5 

av er som är så extremt naiva och faktiskt fortfarande litar på den etablerade median, alltså 6 

lögnpressen, och på dom så kallade folkvalda politiker, alltså dom korrupta folkförrädarna i 7 

riksdag och kommunhus så kanske det jag ska säga kommer att komma som en överraskning. 8 

För andra, som är något mer klarseende och kloka, så är det här gamla men fortfarande lika 9 

aktuella nyheter som jag har att komma med. Det jag vill berätta för er alla det är att vårt land 10 

går utför! Det går utför i skyhög, faktiskt aldrig tidigare skådad fart och inom alla områden 11 

och i alla avseenden som finns. ”Men Sverige har ju aldrig varit tryggare” säger charlatanerna 12 

samtidigt som våra nordiska kvinnor sextrakasseras och gruppvåldtas på löpande band av 13 

främlingsgängen, och dödsskjutningar som tidigare varit något extremt ovanligt nu 14 

förekommer på regelbunden basis." ”Men Sverige har ju aldrig haft det så bra ekonomiskt” 15 

säger propagandisterna samtidigt som andelen fattigpensionärer ökar rejält och det sociala 16 

skyddsnätet får allt större hål. ”Men svenskarna har ju aldrig mått bättre” säger 17 

kariärslögnarna samtidigt som försäljningen av antidepressiva medel varje månad slår nya 18 

rekord och allt fler sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa. Situationen är långt ifrån bra, 19 

och det var den första saken. 20 

  Den andra saken jag vill berätta här idag är att det kommer inte bli bättre av sig 21 

självt, det kommer inte bli bättre så länge vi fortsätter i nuvarande spår. Vi har dom senaste 22 

decennierna prövat släcka samhällsbränderna med samma gamla politik, samma gamla 23 

floskler, samma gamla ignorans och bortförklaringar. Ändå tycks ni av någon anledning inte 24 

ha lärt er att det kommer inte sluta brinna för att vi fortsätter hälla på ytterligare litervis med 25 

bensin och detta hur hårt vi än låtsas att det är vatten och inte bensin vi häller på. Vi kommer 26 

heller inte släcka bränderna genom att hälla på litervis med diesel istället för bensin och detta 27 

inte hur hårt vi än inbillar oss och fantiserar om att det egentligen är en pulversläckare och 28 

inte en dieseldunk vi öser ur. Våldtäkterna kommer inte upphöra för att vi tar in ytterligare 29 

främlingar och inte heller för att vi trär på oss ”tafsa inte” armband eller inför nya lagar om 30 

sexuellt samtycke. Problemet, det sitter nämligen inte i nått patriarkat, det sitter inte i något 31 

allmänt kvinnoförtryck. Fattigpensionärerna kommer inte upphöra för att vi fortsätter sälja ut 32 
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folkets tillgångar till rovdjurskapitalister och inte heller för att vi höjer pensionsåldern eller 33 

importerar mer så kallad ”arbetskraft”. Problemet, det sitter nämligen inte i att staten behöver 34 

frigöra tillfälliga pengar eller att vi helt omöjligt skulle kunna öka vår befolkning själva. Den 35 

psykiska ohälsan, den kommer inte minska för att vi fortsätter pådyvla folket nya häftiga 36 

prylar som de bara måste köpa med sina redan välanvända kreditkort och inte heller för att vi 37 

utökar deras valmöjligheter genom en ny skräpkultur eller intensifierar den sexuella 38 

frigörelsen. Problemet, det sitter nämligen inte i brist på underhållning, det sitter inte i att 39 

folket tillåts ohämmad njutning, nej, problemet är detta system! Den liberala kapitalistiska 40 

demokratin, den är inte så fantastisk, den är inte så oersättlig och den är inte så felfri som ni 41 

lurats i decennier att tro. Den är egentligen inte särskilt frihetlig eller demokratisk. För hur 42 

kan ni ens inbilla er att det kallas frihet när ni inte ha tillgång till fri information utan att den 43 

först filtreras genom en och samma stam som kontrollerar all media i västvärlden. Hur har ni 44 

ens kunnat få för er att demokrati är synonymt med att vart fjärde år få välja sina, av 45 

storfinansens köpta förtryckare. Detta system och dess medlöpare och dess upprätthållare bär 46 

ansvaret för situationen vi står inför idag. Globalister, sionister, bankirer, mediemoguler, 47 

bolagsmagnater, finanshajar, politiker, polis, opinionsbildare, brottstyckare, journalister, ni 48 

har alla vårt folks blod på era händer!! 49 

  Att Anna gruppvåldtogs av ett främlingsgäng igår, att gamle Egon ständigt är 50 

sjuk för att han inte har råd att fixa sina dåliga tänder, att Sara tar en överdos heroin senare 51 

ikväll och att Niklas hoppar från en bro i morgon för att han inte orkar med att leva i den 52 

verklighet ni har skapat något mer. Det är ert fel, det är systemets fel! Och sanna mina ord när 53 

jag förtäljer att vi inte har sett någonting än så länge, det kommer att bli värre. Ja rent av 54 

vansinnigt mycket värre! Frågan är bara hur långt ni alla vill låta det gå innan ni tycker att det 55 

räcker? Räcker det att grannens dotter gruppvåldtas innan just du [Lindberg betonar ”du”] vill 56 

agera eller måste du vänta tills det är din egen dotter som ligger där gråtandes med trosorna 57 

sönderslitna? Kommer du ens att agera då!? Och man behöver inte ens vara det minsta 58 

intresserad av politik för att förstå att det behövs en radikal förändring, det handlar nämligen 59 

inte ens egentligen om politik, det handlar om ren och skär överlevnad, det handlar om att 60 

förstå att det nuvarande systemet förstör vår nation och i förlängningen om vi ska fortsätta ta 61 

emot främlingar från all världens hörn samtidigt som våra egna födelsetal fortsätter krympa så 62 

kommer vi svenskar att bli minoritet i vårt eget land.  63 

 Allt detta i länder vi kan se runtomkring oss just nu, nu när vi ändå faktiskt 64 

fortfarande är i majoritet, det är såklart ingenting mot för hur vi kommer hånas, skändas, 65 
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hunsas, bespottas, förnedras och jagas när svenskarna är i minoritet. Och med ”vi” så är det 66 

inte någon annan jag pratar om, det är din framtid det gäller, det här är dina barns verklighet 67 

det rör! På ännu längre sikt [hånskratt från publiken] så är dessutom hela folkets överlevnad 68 

hotad och det här är inte precis kärnfysik utan det borde vara en ganska enkel slutsats att 69 

komma fram till för de flesta normalbegåvade människor. Inte dom som står och skrattar där 70 

borta alltså. [samma person i publiken hånskrattar] Det är alltså inte kunskap det handlar om, 71 

det är inte brist på intelligens som får er att stå passiva och rösta på samma gamla skitpolitiker 72 

var fjärde år och i övrigt inte röra en fena för att förändra läget [personen i publiken fortsätter 73 

att hånskratta]. Nej det som tycks saknas bland dagens kvinnor och män i det här landet, det 74 

är mod, ansvar, pliktkänsla och lite jävlar anamma. Och det finns säkert dom som tycker att 75 

jag har rätt men man vill ju inte bli uthängd i tidningen, man vill ju inte bli av med jobbet, 76 

man vill ju inte att grannarna ska viska om en, man vill ju helst hålla sig borta från problem 77 

och bara få sköta sitt eget.  78 

 Igenkänningsfaktorn i dessa resonemang torde vara stor för alla som är lite 79 

självkritiska. Och vårt största huvudbry det är inte för hur vi ska gå till väga för att kunna lösa 80 

den här situationen, för det i sig är ganska enkelt, vi löser den här situationen genom 81 

organisering, genom Nordiska motståndsrörelsen. Kan vi få tillräckligt många att stå vid vår 82 

sida så kommer vi också kunna säkra vår existens och vår frihet. Men vårt största bekymmer 83 

är hur vi ska få dig, du fege jävla krake, du som ser din personliga tillvaro som så mycket 84 

högre än folkets, att börja ta ditt förbannade ansvar. Du, som har vikingars och karoliners 85 

blod inom dig men som ändå beter dig som en förbannad syltrygg. Rätt eller fel, men det vi 86 

ska göra för att också få dig att hitta din ryggrad är att vi ska påtala alla dessa faktum gång på 87 

gång på gång på gång. Våra röster ska eka i ditt huvud när du går till sängs. Är du en sån jävla 88 

fegis att du låter vårt mångtusenåriga folk att utrotas för din egen bekvämlighets skull? Är du 89 

en sån satans ynkrygg att du hellre ser din dotter eller son tillsammans med miljoner andra 90 

nordiska män och kvinnor, flickor och pojkar, falla offer än att du själv riskerar att bli av med 91 

ditt jobb? Är du så lumpen och ynklig att du hellre ser världen falla i bitar än att själv behöva 92 

uppoffra dig för din nästa? Men för all del, strunt du i att kämpa om du inte tycker att det är 93 

värt det, fortsätt du stå passiv och titta på när hela världen runt omkring dig förgörs och faller 94 

i bitar men då ska du också förstå att det är ett aktiv val du i så fall gör. Man kan nämligen 95 

antingen välja att vara passiv eller kan man välja att göra motstånd och att kämpa, det finns 96 

inga andra val, det finns inga mellanting. Så gör du då valet att stå passiv då ska du också 97 

förstå att det inte heller det valet är utan konsekvenser. Valet handlar inte om att antingen 98 
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kämpa och ta de risker de medför eller att stå passiv och fortsätta leva ett bekvämt och 99 

bekymmersfritt liv. 100 

  Nej, det handlar om att göra rätt för sig och ta de konsekvenserna det medför 101 

från lögnens och ondskans förfäktare för att tillslut också kunna besegra dom eller om att vara 102 

en fegis och lämna walkover, blotta sin strupe och frivilligt lämna över sina barn och barnbarn 103 

till mördare och pedofiler. Det ni ser framför er, i oss, är motståndet och vi utgör faktiskt det 104 

enda motståndet. 105 

  Må hända att det finns någon annan som opponerar sig här och där men 106 

benhårt, radikalt och rakryggat motstånd som aldrig viker sig, alltså det motstånd som faktiskt 107 

behövs, det [Lindberg höjer rösten] är det vi som företräder! Och ert val det är inte att om 108 

dryga fyra år lägga en papperslapp i en låda med sossarnas eller Moderaternas namn. Inte ens 109 

Sverigedemokraternas eller något annat parti längre höger ut. Ert val är inte [Lindberg betonar 110 

inte] att läsa etablerad lögnmedia eller mindre lögnaktig alternativ media. Ert val, ja det enda 111 

val ni någonsin gör här i livet som kommer spela verklig roll, det är om ni genom er 112 

förbannade passivitet ska fortsätta stödja det här smutsiga och folkfientliga systemets våldtäkt 113 

och utrotning på vårt folk eller om ni ska ge er in i kampen och kämpa vid vår sida. Jag är 114 

ledsen över att behöva vara budbäraren, att behöva vara den som säger det men det går inte att 115 

spela säkert borgerligt, om det inte alltid varit för sent så är det åtminstone på tok försent nu. 116 

Det är vinna eller försvinna som återstår och gäller, Nordiska motståndsrörelsen eller vilket 117 

annat val det än må vara. Vi [Lindberg betonar ”vi”] är motståndet, vi [Lindberg höjer rösten 118 

och betonar ”vi”] är förändringen, vi är räddningen. Och kanske finns det nån här som tycker 119 

att vi har våra poänger men att vi har fel image, att vi är för militanta, att det är dumt av oss 120 

att vi är nationalsocialister, kanske har någon av våra representanter för långa straffregister 121 

eller för många män i förhållande till kvinnor, har vi inte tillräckligt många högskolepoäng 122 

och tjusiga titlar, inget av detta spelar någon som helst roll för det alternativet du i så fall 123 

önskar se, det existerar [Lindberg höjer rösten] inte. 124 

  Oavsett om ni gillar det ni ser i oss eller inte är det en realitet att utan oss finns 125 

det inget hopp om bättring för Norden och dom nordiska folken. Och därför är det också fakta 126 

när jag säger att antingen stödjer ni oss eller stödjer ni systemet. Och idag kostar det kanske 127 

synbart mer att stödja oss men i förlängningen kommer det att kosta er allt ni har och allt ni 128 

någonsin drömt om ifall ni inte stödjer oss. Frågan är som sagt bara, hur mycket är du beredd 129 

att förlora innan du blir man eller kvinna nog att börja slå tillbaka? Och vilken ursäkt du än 130 

hittar, vad du än kommer på att skylla på så är det ingen som tvingar dig att välja fel. Det är 131 
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ditt eget val och fram tills du gör det rätta valet så ska vi som sagt se till att påminna dig om 132 

ditt ansvar, vi ska påminna dig om att du [Lindberg betonar ”du”] genom din passivitet också 133 

har blod på dina händer! Du ska våndas över dina egocentriska val varje dag när du går till 134 

ditt välbetalda arbete och varje kväll när du kommer hem till ditt fina hus. När skammen 135 

kommer ifatt dig och du försöker dämpa den med sprit, droger och läkemedel så ska vi se till 136 

att skrika ännu [!] högre för att ändå nå dig genom ruset. Och när du väl istället är redo, när du 137 

är redo att bli en bättre version av dig själv, en bättre man eller en bättre kvinna som tar sig i 138 

kragen och i sitt inre också hittar det vi alla också djupt inom oss har, en krigare, en kämpe, 139 

en blivande hjälte, då finns vi här för att se till att organisera dig. Då kan du bli vår kamrat, 140 

ställa dig i våra led och kämpa med oss för en ny och ljusare morgondag där vårt folk har tagit 141 

tillbaka makten från de parasiter som idag kontrollerar vårt liv och vår tillvaro. Vi är Nordiska 142 

motståndsrörelsen, vi har en vilja av stål, vi har ett hjärta av guld och vi ger oss aldrig! Vi 143 

kommer att krossa detta system och rädda vårt folk, kosta vad det kosta vill! Stöd oss eller 144 

stöd fienden, kämpa aktivt eller stå passiv, det är ditt eget val och det valet gör du inte om 145 

fyra år utan nu, här och nu, redan idag. Tack.”   146 
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Bilaga 3: Simon Lindbergs tal från båtaktionen utanför Riksdagshuset 1 

i Stockholm den 25 augusti 2018 2 

 3 
”Här följer ett meddelande från Nordiska motståndsrörelsen riktat till alla nordiska män och 4 

kvinnor. Det må till viss del vara dolt, men faktum är att Sverige inte längre tillhör vare sig 5 

det svenska eller det nordiska folket. Landet som våra förfäder har blött, svettats och kämpat 6 

för, som byggt och formats i generationer av vårt unika folk har nu skänkts bort till vem som 7 

än vill komma och ta för sig från alla världens hörn. Förrädarna i riksdagen har till och med 8 

skrivit om grundlagen för att säkerställa att Sverige inte längre ska vara svenskarnas land. 9 

Sverige ska alltså inte längre vara Sverige. Tusentals år av stolt historia raseras på bara ett par 10 

decennier. Detta har lett till oerhörda konsekvenser för vårt folk i form av gruppvåldtäkter, 11 

åldringsrån och dödsskjutningar på öppen gata. Det vi fått i utbyte mot vårt en gång så kära 12 

land är ett samhälle byggt på otrygghet, egocentrism, lögner och korruption.  13 

 Det är inte bara så att vårt land är ockuperat fysiskt, invasionen dränerar också 14 

vårt sociala skyddsnät, våra ungdomars självkänsla och våra pensionärers hopp om att kunna 15 

lämna över ett välmående land till sina efterkommande. Ändå är vi ännu långt ifrån 16 

backkrönet för värre kommer det att bli. Vi svenskar är på väg att bli minoritet i vårt eget land 17 

och kommer på sikt att försvinna om inte en radikal förändring sker. Folkutbytet, folkmordet 18 

på våra egna följer en medveten plan och är orkestrerad av globalister som vill söndra och 19 

härska. De som gett bort vårt land, politikerna, har gjort det av privata intressen, uppbackade 20 

av lögnpressen, för att gynnas av globalisternas makt och finanser utan en tanke på folkets 21 

bästa. Dessa kriminella svin, dessa förrädare [Lindberg höjer rösten] sitter idag i vår riksdag 22 

och plockar ut löner som en vanlig knegare inte ens skulle våga drömma om. Än värre blir det 23 

då när man betänker att det är vanliga arbetande män och kvinnor som betalar deras lön. Vi 24 

betalar alltså dem för att ge bort vårt land och utrota vårt folk, vi betalar lönen till vår egen 25 

bödel.  26 

 Jag vet att många av er som hör detta också ser verkligheten och håller med om 27 

att situationen är horribel men ni tänker att det inte går att göra något åt saken ändå eller så 28 

sätter ni kanske er tilltro till Sverigedemokraterna. Tro mig, jag önskar att 29 

Sverigedemokraterna utgjorde räddningen men sanningen är att de är en lika stor del av 30 

problemet som sossarna eller moderaterna. SD:s funktion är bland annat att samla upp röster 31 

och engagemang som annars kunde gått till en verklig opposition. Vårt folks öde är ännu inte 32 



55 

 

förseglat, det går att förändra läget och förändringen börjar med dig. Nordbor, nu tar vi 33 

tillbaka vårt land, ut med förrädarna ur riksdagen, rösta Nordiska motståndsrörelsen den 9 34 

september eller ännu hellre, engagera dig. Mer information hittar du på Nordiska-35 

motståndsrörelsen.se eller Nordfront.se.”36 
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