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Sammanfattning 

I detta arbete undersöker jag hur den nationalsocialistiska organisationen nordiska 

motståndsrörelsen (NMR) legitimerar sin ideologi i sitt partiprogram. Jag använde en i 

huvudsak kvalitativ metod. Rent specifikt använde jag mig av en diskursanalytisk ansats, den 

så kallade diskurspsykologiska ansatsen som framförts av Margaret Wetherell och Jonathan 

Potter. Denna ansats fungerade som både mitt metodologiska och mitt teoretiska ramverk. 

Som teoretiskt komplement har jag även använt mig av Antonio Reyes teori om 

legitimeringsstrategier. I min analys kunde jag identifiera ett flertal diskursiva praktiker med 

vilka NMR legitimerade sin ideologi. Detta görs genom åberopandet av apokalyptiska 

framtidscenarior, användandet av en slags politisk korrekthet, delegitimeringen av rådande 

system, hänvisning till rationalitet samt bruket av en altruistisk och utopisk framställning av 

den egna ideologin.  

 

Nyckelord 

Fascism, diskurs, diskurspsykologi, legitimering, nordiska motståndsrörelsen, 

högerextremism 
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1. Inledning 
Under 2010-talet har högerextremism gjort stora landvinningar i stora delar av världen. I 

Europa har t.ex. partier som det italienska Lega eller det spanska Vox haft stor framgång i 

bland annat Europaparlamentet (Carnhede, 2019). Det tycks som att högerradikala idéer 

blivit allt mer populära. Att högerextremism vinner mark kan även ses i det faktum att det 

politiska våldet ökar. I USA kan man tydligt se en ökning av det politiska våldet under de 

senaste sex åren, vari de flesta begås av högerextremister (BRIEFS, 2020). Även i Sverige har 

våldsbejakande politiska organisationer ökat sin samhälleliga närvaro (Thomson, 2018).    
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Av detta kan vi avläsa att det finns en betydande del av befolkningen inom dagens 

demokratier som tilltalas av högerextrema idéer. Det är dock viktigt att poängtera att dessa 

värderingar fortfarande endast förekommer hos en liten del av befolkningen. Endast 382 

individer kunde i en rapport från 2018 kopplas till fascistiska miljöer i Sverige (Ibid). Om det 

finns något slags paket av allmänt accepterade värderingar i dagens demokratiska samhällen 

skulle jag argumentera för att dessa i många frågor står i stark kontrast till de som 

förekommer bland högerextremister. Trots detta lyckas dessa organisationer rekrytera nya 

medlemmar och vinna allt mer mark inom dagens demokratiska samhällen. Hur exakt detta 

är möjligt, är vad jag ämnar studera i denna uppsats. Mer specifikt är jag intresserad av det 

diskursiva arbete som genomförs för att göra högerextrem ideologi acceptabel. Hur kan 

dessa grupper rättfärdiga sina idéer inte minst då dessa avviker så starkt från ”mainstream-

samhällets” värderingar? 

Uppsatsen bygger på en diskursanalytisk angreppsmetod. Närmare bestämt gör jag bruk av 

en diskurspsykologisk ansats med vilken jag försökt identifiera de retoriska konstruktioner 

och tolkningsrepertoarer som sätts i bruk för att göra det otänkbara inte bara tänkbart, utan 

nödvändigt och moraliskt gott. Jag har valt att fokusera på den pan-nordiska högerextrema 

nationalsocialistiska gruppen nordiska motståndsrörelsen eller NMR. Vidare har jag rent 

specifikt utgått ifrån deras partiprogram som  primärt källmaterial. Jag anser att detta syfte 

är relevant då det dels som vi sett ovan skett en ökning av politisk extremism i samhället. 

Därav kan det från ett akademiskt perspektiv vara intressant att öka förståelsen för hur 

högerextrema grupper gör sina idéer mer aptitliga och på så vis ökar sitt inflytande. 

Forskningsämnet kan även vara relevant ur ett allmänt aktivistiskt perspektiv då ökad 

förståelse möjligen kan försvåra rekrytering till fascistiska grupper.  

Jag kommer i denna undersökning att utgå från följande frågeställning.  

1. Hur legitimerar NMR sina avvikande idéer i sitt partiprogram från 2017? 

Uppsatsen inleds med ovanstående inledning. Därefter följer en genomgång av tidigare 

forskning kring högerextrem diskurs. Sedan följer en genomgång av mina teoretiska 

ramverk. Sedan går jag igenom mina metodologiska ansatser samt hur undersökningen har 

gått till. Därefter följer själva analysen. Sist kommer en avslutande diskussion av arbetets 

resultat.  

 

2. Tidigare forskning 
I denna sektion kommer jag att summera relevanta aspekter från 11 utvalda källor som alla 

rör forskning kring fascistiska diskurser. Då allt från dessa verk inte är relevant för mina 

syften kommer jag att göra en tematisk sammanställning av de delar som rör arbetets ämne, 

dvs legitimeringen av högerextrem ideologi och praktik.  

Kevin Passmore (2015) gör klart att det inte finns någon konsensus bland forskare om vad 

och vilka som bör räknas som fascister. Passmore presenterar dock fyra olika övergripande 

ansatser gällande vad exakt fascism är för något. Enligt den marxistiska ansatsen är 

fascismen ett vapen i kapitalets händer. Ett verktyg i klasskampen mellan proletariatet och 
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bourgeoisien. Marxisterna menar att fascistiska partier är en slags sista utväg för 

kapitalisterna för att försvara sin egendom och krossa socialismen. Denna ansats kan ses 

som gynnsam dels då den tydliggör det faktum att kapitalismen och fascismen, trots den 

sistnämndas revolutionära retorik, ofta var förenliga på många sätt, samt hur många 

kapitalister såg positivt på fascismen då denne bekämpade socialismen. Den marxistiska 

ansatsen kan dock kritiseras då den ser fascismen endast som en spelbricka i borgerlighetens 

intriger. Fascismen blir på så vis sekundär till kapitalismen. Fascismens egenheter såsom 

rasism och militär expansionism framstår även som svårtolkade i ljuset av att de i slutändan 

ska tjäna kapitalismen (Passmore, 2015, s 19-22). 

Den weberianska ansatsen lägger skulden för fascismens framfart på den förmoderna eliten, 

dvs de som innehaft makten i det förindustriella, feodala samhället. Dessa traditionella eliter 

ska ha sett fascismen som en sista utväg för att rädda sina intressen från moderniseringens 

processer. Fascismen var på så vis ett antimodernistiskt uppror med syfte att bevara och 

återställa den gamla ordningen. Weberianerna menar att befolkningar görs mottagliga för 

fascistiska idéer när samhället genomgår stora och snabba förändringar till följd av t.ex. krig 

eller ekonomiska kriser. När gamla levnadssätt urholkas finner sig många individer utan 

riktning. Fascisterna lovar på så vis att återställa den gamla ordningen och på så vis återföra 

stabilitet samtidigt som de pekar ut de som är ansvariga för de negativa förändringarna, t.ex. 

judar och invandrare. Denna ansats har styrkan att den belyser den gamla jordägande adelns 

deltagande i fascismens frammarsch. Den gör dock en liknande tolkning av fascismen som 

marxisterna gör, dvs där fascismen ses som en slags manipulation från elitens sida där de 

faktiska fascisterna bara är redskap (Ibid, s 22-24).  

Den tredje ansatsen, som kan benämnas den totalitära ansatsen, ser fascism som ideologi, 

vars strävan är att skapa ett utopiskt samhälle utefter allomfattande principer. Detta som en 

reaktion på samhällsomvälvande förändringar där människor söker sig till en ideologi som 

erbjuder stabilitet. Passmore menar att det finns tre primära former av totalitarismteori. En 

som presenteras av Roger Griffin där fascism utlovar en slags pånyttfödelse där en nation 

efter en upplevd kris reser sig ur askan. Fascismen bidrar med en ny utopisk ideologi som 

kompenserar för de upplösta traditionella värderingarna. Enligt Emilio Gentile är fascismen 

en slags sekulär religion där staten, partiet och ledaren helgas. Sist ansåg vissa 

postmodernister att fascismen var en intensifiering av det så kallade ”regerandekomplexet”. 

Dvs där människor för att uppnå vissa värden såsom hälsa och säkerhet går i maskopi med 

de strukturer som förtrycker dem. Totalitaristteorierna kan ses som positiva då de lyfter 

fram fascismens faktiska ideologi som en kraft i sig. De lyfter även det faktum att fascismen 

är en genuint revolutionär ideologi, inte bara ett medel för någon redan etablerad kast att 

hålla fast vid makten. Även denna ansats ser dock folkmassan som i grund och botten passiv 

och fascismen som något som kommer till dem från ovan (Ibid, s 25-29). 

Sist presenterar Passmore sin egna definition av fascismen. Den framställs häri som en 

kombination av reaktionär konservatism samt en mer vänstervriden revolutionär 

metodologi. Fascismen grundade sig i konservativa värden som ansågs hotade av socialism, 

feminism, demokrati osv. På så vis är fascismen reaktionär. Samtidigt ville man störta det 

nuvarande systemet som man ansåg misslyckats med att bevara de värden som man ansåg 
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vara av vikt. På så vis är fascismen revolutionär. Passmore menar dock att även denna 

definition misslyckas med att fånga den pluralitet av rörelser som vi i många fall skulle vilja 

klassa som fascistiska. Han menar därmed att det inte finns en exakt, perfekt definition av 

fascismen (Ibid, s 30-32).  

Även om vad Passmore säger är sant kan vi ändå identifiera ett flertal återkommande 

diskursiva teman när det gäller fascistiska diskurser. Antimodernism är t.ex. ett 

återkommande ramverk inom extremhögerns diskursiva miljö. Fascismen har traditionellt 

alltid motsatt sig aspekter inom modernismen som dekadent samt som en bärare av en 

”universalistisk egalitarism bland folk och grupper” (Della Porta m.fl., 2012, s 207). I modern 

tid framträder detta främst i form av anti-feminism och en allmän fientlighet till de 

utvidgade civila rättigheter som olika minoriteter åtnjuter i dagens samhälle (Ibid). Denna 

framställning av det moderna samhället kopplas ihop med framställningen av den politiskt-

korrekta kosmopolitiska eliten. Denna elit, med sina liberala, politiskt korrekta värderingar, 

kontrasteras med de rimliga ”sunt förnuft”-baserade värderingarna som återfinns hos folket. 

En annan viktig komponent inom extremhögerns diskursiva projekt är anti-globalism. Det 

viktigaste konceptet inom denna diskursiva repertoar är invandring, som alltid framställs 

negativt (Gattinara, 2017, s 10-12). Invandring kopplas även ihop med den dekadenta eliten 

som sägs konspirera för att använda invandrare som ett vapen mot folket (Cervi & Tejedor, 

2020 s 5). Social progressivism och multikulturalism konstrueras därav som något som är 

anatema till folkets välbefinnande (Williams & Law, 2011, s 6). Det är dock viktigt att 

poängtera att fascismens antimodernism inte är heltäckande. Fascistiska rörelser och 

organisationer kan ses som modernistiska då de t.ex. ser positivt på teknologiskt 

framåtskridande, speciellt i det militära, samt deras moderna syn på fritid (Passmore, 2002, s 

200).   

Ett av de viktigaste fundamenten inom det högerextrema diskursbygget är vad man skulle 

kunna kalla en slags nationell eller folklig essentialism. Med detta menas när folk och 

nationaliteter tillägnas vissa inneboende karaktärsdrag, essenser. Folket, dvs den etniska 

majoriteten tillskrivs en uppsamling grundläggande värderingar, uppfattningar och 

egenskaper som är inneboende kopplade till nationens essens. Detta är en del av vad Naved 

Bakali (2019) refererar till som ett ”nationalistiskt subjekt”. Denna subjektskonstruktion är 

ämnad att skapa legitimitet åt bekämpandet och exkluderingen av grupper som anses ha en 

essens som strider mot den egna nationen och folkets essens (Bakali, 2019, s 105).  

Detta för oss till den kanske mest välkända av den yttersta högerns diskurser, nämligen 

rasism och avhumanisering av andra folkgrupper. Dessa traditionella fascistiska ramverk 

bygger på samma idé som vi diskuterat ovan. Nämligen att en nation endast ska innebos av 

en homogen ursprungsbefolkning och att individer som inte är en del av denna grupp är av 

naturen underlägsna och ett fundamentalt hot mot nationen och dess folk (Della Porta m.fl., 

2012, s 207-208). Rasism är ett av de bärande fundamenten för högerextrem diskurs då det 

etablerar en fiende för de högerextrema att bekämpa. Ett så kallat ”vi mot dom”-narrativ 

spelar an på de mänskliga tendenserna till favoritism för gruppmedlemmar samt fientlighet 

gentemot de som står utanför gruppen. Etableringen av denna fiende genomförs via en 

diskursiv process som vanligen går under benämningen Andraifiering. Att konstruera en 
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individ som en Andra är att retoriskt etablera en binär hierarki där en grupp differentieras 

från en annan via sin överlägsna natur. Framställningen av denna Andra skapar fruktan hos 

den egna gruppen vilket legitimerar att den utomstående gruppen bekämpas (Cervi & 

Tejedor, 2020, s 5 & Reyes, 2011, s 785).    

Extremhögern använder sig av ett flertal retoriska tekniker för att etablera en utomstående 

grupp som en Andra. En av de främsta av dessa diskursiva praktiker är avhumaniseringen av 

de individer som inte tillhör den egna gruppen. Med avhumanisering menas när man delvis 

eller helt förnekar en annan individ eller grupps mänsklighet. Avhumanisering manifesteras 

ofta genom att förneka att en individ eller grupp har ett sinne eller drag som vanligen anses 

skilja människor från djur eller icke-levande föremål. Avhumanisering framträder ofta genom 

användandet av djurmetaforer såsom ohyra, grisar eller apor. Avhumanisering är en viktig 

retorisk teknik för att göra det mer legitimt att bruka våld mot andra människor. En process 

med vilken Andraifiering upprätthålls är via så kallade moraliska chocker. Genom att 

exponera sig själv för moraliskt chockerande nyheter, t.ex. personliga berättelser om 

offerskap eller vittnesmål av brott begångna av den avhumaniserade gruppen. 

Högerextremister bibehåller på så vis sitt förakt och sin vilja att bruka våld mot en viss grupp 

genom att söka material som bekräftar deras rasistiska konstruktion av denna grupp ofta via 

chockerande material (Wahlström m.fl., 2020, s 5-6 & 18).  

Laura Cervi och Santiago Tejedor (2020) exemplifierar Andraifiering och avhumanisering i sin 

studie av diskurser kring romer i Italien. Romer målas upp som moraliskt bankrutta till sin 

natur. En grupp som föredrar att förbli isolerad från resten av mänskligheten. Romsk kultur 

framställs som inkompatibel med civiliserat leverne. Romer benämns aldrig med namn utan 

reifieras (alltså objektifieras) som ”problem” eller ”fråga”. Detta skapar en distans mellan 

romerna och den som talar dvs oss, gruppen, vi:et etc. (Cervi & Tejedor, 2020, s 5 & 8). 

Avhumaniserande diskurser kan ha olika svårt att få fäste beroende på de diskurser som 

redan finns inom en viss kontext. Till exempel menar Lena Karamanidou (2014) att det 

grekiska samhällets, å ena sidan fördömande av rasism och å andra sidan konstruktion av 

våld mot migranter som en rationell och oundviklig följd av migranternas närvaro i 

samhället, skapat en miljö där det högerextrema partiet Gyllene Gryning kunnat legitimera 

sina våldshandlingar (Karamanidou, 2014, s 4 & 13).  

Bakali menar att en vanligt förekommande idé bland både högerextrema och islamistiska 

organisationer är civilisationskonflikt som en betydande konstruktion. Med detta menas hur 

extremister konstruerar en värld där moraliskt motsatta civilisationer står i konflikt med 

varandra. För högerextremister innebär detta i praktiken en konflikt mellan den kristna 

västvärlden och den muslimska mellanöstern samt Kina och andra österländska makter. 

Denna civilisationskollision baseras på det påstådda faktum att olika nationer och folk 

innehar olika motstridiga essenser, vilka gör samexistens omöjlig och konflikt oundviklig. 

Detta ramverk leder till att gruppens medlemmar ser sig själva som involverad i en 

apokalyptisk kamp mellan gott och ont. Kampen får därav en vikt som gör det möjligt att ha 

överseende med brott mot ordinära moraliska regler (Bakali, 2019, s 106-108).  

Laura Faragó, Anna Kende & Péter Krekó (2019) menar att då våld mot andra människor 

vanligen ses som moraliskt oacceptabelt, fungerar avhumanisering som ett slags ideologiskt 



8 

 

smörjmedel för rättfärdigande av våldshandlingar. Framställningar av andra grupper via 

negativa stereotyper som ondskefulla och/eller farliga kan få tidigare normbrytande våld att 

framstå som nödvändigt självförsvar, till och med normativt och heroiskt. Högerextrem 

ideologi sätter ofta högt värde på samhällelig och kulturell sammanhållning, ordning och 

säkerhet. Grupper som konstruerats som en Andra framställs ofta som ett existentiellt hot 

mot dessa värderingar vilket gör brukandet av våld mot dessa grupper än mer tilltalande 

(Farragó m.fl., 2019, s 114-115).     

Fascister gör bruk av en mängd olika retoriska tekniker för att få sin agenda igenom, även 

om dessa kan tyckas stå i motsättning till deras egna ideologi. Extremhögern kan på så vis 

sägas göra bruk av en slags utilitaristisk praxis dvs en metodologi där ”anything goes” så 

länge organisationens mål uppnås. Högerextremister må t.ex. hysa förakt för liberala 

värderingar, något som dock inte hindrar dem från att ta stöd av dessa när de t.ex. 

argumenterar för att vissa etniciteter är inkompatibla med liberala värderingar såsom 

jämlikhet mellan könen, yttrandefrihet och sekularism. Detta trots det faktum att de själva i 

praktiken också motsätter sig flera av dessa värden. Dagens fascister gör även anspråk på 

liberala värderingar som att vapen mot det allmänna liberala samhället, detta genom att 

peka ut den egna gruppens exkludering från civilsamhället som en form av hyckleri då 

liberalism påstås stå för yttrande och organisationsfrihet (Gattinara, 2017, s 2 & 12). 

Högerextremister kan även bruka anti-fascistisk retorik för sina syften t.ex. genom att 

jämföra progressivism med nazism där progressivism påstås vilja ha en enda blandad ras, 

något som liknas med nazismens strävan efter en arisk herreras (Williams & Law, 2011, s 6). 

Detta kan tyckas vara ett märkligt argument från en grupp vars ideologi lägger vikt vid raslig 

renhet. Högerextremistiska organisationer är dock inte alltid helt logiskt konsekventa, varken 

ideologiskt eller praktiskt. Cervi och Tejedor påpekar t.ex. att det italienska partiet Legas 

plan att riva alla romska läger utan någon vidare plan för vart dessa människor ska flyttas 

därefter i princip gör handlingen menlös. I detta fall innebar konstruktionen av romer som 

en omänsklig fiende att andra mer praktiska lösningar blivit otillgängliga (Cervi & Tejedor, 

2020, s 11). Celine-Marie Pascale (2019) hänvisar till fyra strategier som tillämpas av 

extremhögern för att få sina mål igenom. Propaganda, desinformation, censur och 

dissemineringen av högerextrema idéer bland allmänna diskurser (Pascale, 2019, s 899).    

Extremhögern är angelägen om att framställa sig, inte bara som en del av det vanliga folket, 

utan som en representant för folkets sanna vilja. De ser sig själva som beskyddare av det 

hederliga folket från en korrupt elit, ett bålverk mot den islamisering och multikulturalism de 

identifierat som den dekadenta elitens vapen (Della Porta m.fl., 2012, s 209 & Gattinara, 

2017, s 14). Extremhögern pratar alltid om folkets suveränitet och om folkviljan. De tar ofta 

upp anekdoter gällande olika vanliga människor för att bygga upp ett narrativ där de själva 

är en del av folket. De högerextrema skapar på så vis en närhet till sina åhörare som kan 

kontrasteras till den kalla opersonliga relationen allmänheten har till den klassiska politiska 

eliten (Cervi & Tejedor, 2020, s 7-8). 
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3. Teori 
I denna sektion kommer jag att gå igenom mina teoretiska ramverk. Dessa är Margaret 

Wetherell och Jonathan Potters diskurspsykologi och Antonio Reyes fem 

legitimeringsstrategier. 

3.1. Diskurspsykologi 
Diskursanalys har sina rötter i socialkonstruktivismen. Detta perspektiv bygger på idén att 

den verklighet som vi människor upplever inte är en perfekt spegelbild av den objektiva 

verkligheten som finns utanför våra psyken. Den verklighet som vi uppfattar och fattar beslut 

utifrån är istället en social konstruktion, därav namnet socialkonstruktivism. Denna 

konstruktion är beroende av de specifika kulturella och historiska narrativ som omger oss. 

Därav kan den verklighet som en person ser vara mycket annorlunda från den som en annan 

person ser även när de tittar på samma saker. Termen diskurs korresponderar inom 

sociologin generellt till de sociala processer med vilka denna konstruerade verklighet byggs 

upp (Jorgensen, 2000, s 11-12). Det finns många olika ansatser att utgå ifrån inom 

diskursanalysen. Som jag tidigare nämnt kommer jag i detta arbeta att utgå från den så 

kallade diskurspsykologiska ansatsen såsom den presenteras av Margaret Wetherell och 

Jonathan Potter (1992) i Mapping the Language of Racism: Discourse and the Legitimation of 

Exploitation.  

Enligt Wetherell och Potter är våra sociala och psykologiska processer alltid diskursivt 

konstituerade. För att förstå denna diskursdefinition använder de en metafor. De beskriver 

diskurs som ett kladdigt lager som ligger mellan observatören och den verklighet som denne 

observerar. Lagret kan aldrig tas bort vilket i princip innebär att allt vi observerar, inklusive 

oss själva, filtreras genom det. Verkligheten är därav alltid i någon mån konstituerat via våra 

uppskattningar av denna verklighet. Detta betyder inte att det inte finns någonting utanför 

diskurser. Den materiella verkligheten existerar fortfarande oberoende av hur vi uppfattar 

den. Hur vi uppfattar denna verklighet är dock alltid filtrerad via en socialt konstruerade 

diskurser. Samhällen uppstår och formas tack vare materiella, ekonomiska och politiska 

krafter, det är dock endast via fästandet av termer och idéer till dessa krafter som de ges en 

mening. Och det är när någonting tillskrivs en mening vi kan komma att förstå det. Wetherell 

och Potter menar därav att objekt, från ett visst perspektiv, endast kommer att existera när 

de tillskrivs en mening via diskurs (Wetherell & Potter. 1992, s 59-64). 

Wetherell och Potter är I högsta grad intresserade av hur språk används för att skapa objekt 

och subjekt. Det vill säga, de är intresserade av de olika praktiker med vilken verkligheten 

tillskrivs mening. Dessa objekt kan vara allt från nationer till sociala grupperingar till 

grundläggande sociala koncept. Som ett exempel argumenterar de för att vår kontemporära 

föreställning av vad individualitet och identitet är, i sin tur är socialt konstruerat och 

beroende av västvärldens kultur och historia. Identitet ses även som något som skapas via 

diskursiva praktiker såsom själv-presentation och privat introspektion (Ibid. S 68-79).  

Den diskurspsykologiska ansatsen är huvudsakligen intresserad av diskurs som en praktik. 

Vidare är detta perspektiv intresserat av analysen av diskurs i det vardagliga, dvs hur diskurs 

förekommer i människors tal och argumentation snarare än hur diskurs förekommer i mer 
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traditionella källmaterial. Analysens fokus är inte intresserat av texters mening i det 

abstrakta utan meningen i dess kontextuella användning (Ibid. S 89-90). Som analytiska 

verktyg gör Wetherell och Potter bruk av två viktiga termer. Tolkningsrepertoarer och 

retoriska konstruktioner.    

Tolkningsrepertoarer är, enligt Wetherell och Potter, definierade som “broadly discernable 

clusters of terms, descriptions and figures of speech often assembled around metaphors or 

vivid images”. Med detta menas att de är de ting som används för att konstruera versioner 

av själv, handling och de sociala strukturer som uppgör vår upplevda verklighet. 

Tolkningsrepertoar som term är på så sätt ganska lik termen diskurs. Wetherell och Potter 

går till och med så långt att de föredrar denna term före diskurs. Med detta menas dock inte 

att de ser termerna som fullt synonyma. Tolkningsrepertoar som term är snarare ett verktyg 

för att analysera diskursers kontenta. Tolkningsrepertoarer är en respons från Wetherell och 

Potters sida till vad de kallar ”the tectonic-plate view of discourse”. Enligt detta perspektiv 

kan diskurser ses som tektoniska plattor som far runt och kolliderar med varandra vilket 

leder till olika effekter. Detta perspektiv ser diskurser som en abstrakt kraft vilken per 

automatik konstruerar subjekt och objekt. Wetherell och Potter menar att detta synsätt 

tappar sikte för de faktiska mänskliga praktiker som ligger till grund för diskurs. 

Tolkningsrepertoarer i kontrast till detta synsätt ser kontentan av diskurs som en slags 

klichéer. Allmänt accepterade narrativ och idéer vars mening kommer från deras 

kontextuella användning i lika hög grad som från ordboksdefinitionen av de termer som 

används. Dessa klichéer används strategiskt av individer eller grupper för att uppnå olika 

ändamål. Det är dock viktigt att påpeka att denna process går åt båda hållen då subjekt även 

själva konstrueras när de gör bruk av tolkningsrepertoarer (Ibid. s 90-92).  

För att förtydliga ytterligare gällande vad exakt en tolkningsrepertoar är kan vi titta på ett av 

Wetherell och Potters exempel gällande maorikultur. De påvisar existensen av 

återuppdykande motiv när det kommer till hur europeiska nya zeeländare diskuterade 

maorikultur. Maorikultur konstruerades å ena sidan som en arvsfråga, ofta med referens till 

bevarandet av språk och kultur. Å andra sidan konstruerades maorikultur som en slags 

kollektiv terapi. Kultur framställdes som något som maorierna hade förlorat och som nu 

måste återupptäckas för att kunna undkomma alienation från samhället. Dessa två 

tolkningsrepertoarer gör väldigt olika slags arbete. De objekt och subjekt som de konstruerar 

är mycket olika. I arvsrepertoaren konstrueras maorikultur och kanske även maorierna själva 

som något bräckligt som måste skyddas och preserveras. I terapirepertoaren konstrueras 

maorierna som ett fallet folk vars kultur är något de måste återupptäcka för att bli hela igen. 

De två repertoarerna förekom dessutom i helt olika kontexter. Den ena förekom i generella 

diskussioner om språk och kultur medans den andra förekom i diskussioner om alienation 

och brottslighet. Andra exempel på tolkningsrepertoarer skulle kunna vara flyktingar som 

hjälplösa offer eller farliga inkräktare (Ibid, s 91).    

Wetherell och Potter menar att tolkningsrepertoarer kan ses som en slags resurs. Olika slags 

repertoarer kan användas i olika kombinationer av olika individer för att uppnå olika mål. De 

kan jämföras med momenten i en dansrutin eller olika musikaliska ackord. Wetherell och 

Potter lägger vikt vid det faktum att de flesta människor som gör bruk av diskursiva praktiker 
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inte använder dessa resurser på ett sätt som faller i linje med en konsekvent uppsättning 

trosuppfattningar eller konsekvent världsåskådning. De menar att människor i allmänhet gör 

bruk av dessa resurser i ett mycket mer pragmatiskt och flytande sätt där de repertoarer 

som brukas ofta är beroende av situationens kontext och behov (Ibid, s 91-92).  

Retoriska konstruktioner är den diskursiva praktik med vilken någon viss redogörelse av 

verkligheten, via olika retoriska tekniker, förmås att framstå som mer verklig än andra 

möjliga redogörelser. När man pratar om att något framstår som verkligt inom 

diskurspsykologin menar man när någon viss redogörelse blivit så solid, bekant och 

övertygande att den kan verka transparant utan att behöva rättfärdigas. De många sätt på 

vilket detta kan uppnås är vad som kallas retoriska konstruktioner. Versioner av verkligheten 

kan konstrueras som bekanta och sanna via t.ex. mobiliseringen av berättartekniker, 

hänvisningar till konsensus, moraliska kontraster osv. Wetherell och Potter menar vidare att 

retoriska konstruktioner inte bara arbetar för att få något att framstå som verkligt utan även 

ofta för att bevisa falskheten i motsägande versioner. Det vill säga, de konstrueras ofta i 

opposition mot någon annan version (Ibid, s 96). 

Som ett exempel tar Wetherell och Potter upp hur brott i Nya Zeeland beskrevs av en 

europeisk invandrare vid namn Jones. Jones beskrev brottslighet i Nya Zeeland som ett 

resultat av så kallade öbor dvs invandrare från Polynesien. Wetherell och Potter menar att 

Jones via sin redogörelse är fast i ett dilemma av ”insats och intresse”. Intresset är att 

konstruera en i högsta grad rasistisk framställning av verkligheten medan insatsen är att inte 

uppfattas som en rasist. För att uppnå detta gör Jones bruk av flera retoriska konstruktioner 

för att framställa sin version av verkligheten som verklig. Exempelvis är Jones tydlig med att 

han själv har maoriska vänner vilket kan tänkas vara ett sätt att skydda honom från 

påståenden om att han är rasist. Jones konstruerar däröver en komplex kausal mekanism 

bestående av bristande språkkunskaper, arbetslöshet och alienation. Allt detta för att 

framställa sina egna påståenden gällande öbornas brottslighet som en beklaglig del av 

världen snarare än som ett rasistisk utlåtande (Ibid, s 97).  

Det finns två viktiga frågor gällande den diskurspsykologiska ansatsen som måste diskuteras 

innan vi kan gå vidare. Den första gäller agens. Då diskurspsykologin lägger stor vikt vid 

diskursiv praktik dyker termer som användning och strategiskt ofta upp. Wetherell och 

Potter menar dock att intentioner och i vilken grad individer kontrollerar diskursiva praktiker 

är mer eller mindre irrelevant. De menar dock att det ofta kan vara analytiskt gynnsamt att 

behandla diskursiva praktiker som om de vore ämnade att uppnå ett specifikt strategiskt 

mål. Den andra frågan gäller angreppssättets metodologiska konsekvenser. Nämligen det 

faktum att det är sociala praktikers kontext som står i fokus. Om man vill förstå det 

diskursiva arbete som en viss tolkningsrepertoar gör är det otillräckligt att t.ex. endast räkna 

frekvensen av olika fraser eller koncept såsom ras eller nationen i en konversation eller text. 

Det krävs att man ser över kontexten, den retoriska organiseringen, termernas placering i en 

sekvens av argument osv för att få en full förståelse för de diskursiva processer som äger 

rum (Ibid, s 93).  
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3.2. Reyes legitimeringsstrategier  

I texten Strategies of legitimization in political discourse: From words to actions framför 

Antonio Reyes (2011) fem olika strategier med vilka olika politiska beslut rättfärdigas. Dessa 

strategier har alla syftet att presentera och därmed övertyga en viss grupp om att en viss 

handling är den rätta. Reyes fem strategier är legitimering via känslor, en hypotetisk framtid, 

hänvisning till experter, rationalitet och slutligen via altruism. Dessa strategier överlappar 

ofta med varandra och förekommer sällan i renodlad form (Reyes, 2011). 

 Legitimering via känslor genomförs när en politisk eller social aktör via olika retoriska 

tekniker ämnar framkalla vissa specifika känslor hos läsare och åhörare. Den kanske mest 

användbara känslan som aktörer kan åberopa är rädsla. Detta är speciellt användbart när 

våld ska brukas. I dessa fall skapas en fiende som sedan demoniseras, ofta genom att hänvisa 

till fiendens inhumana beteenden såsom brutala våldshandlingar samt dess ondskefulla mål. 

Som exempel tar Reyes upp hur amerikanska presidenter hänvisade till minnet av attackerna 

mot World Trade Center för att kalla fram starka känslor som kunde användas för att 

rättfärdiga USA:s ”War on terror”. Metaforer där fienden jämförs med sjukdomar och saker 

som kan tänkas föra fram negativa känslor kan också vara framträdande strategier (Reyes, 

2011, s 788-792). 

Legitimering via en hypotetisk framtid är när en politisk eller social aktör hänvisar till möjliga 

skeenden i framtiden. Dessa skeenden gör handling i nuet ett måste. Den hypotetiska 

framtiden konstrueras som två binära tillstånd. Ett där aktörens förslag gått igenom och ett 

där aktörens förslag ignorerats. Detta andra scenario är det verktyg som legitimerar 

handlingen. Scenariot är i princip alltid negativt. Exempelvis kan en politiker ta fram ett 

hypotetiskt scenario där någon terroristgrupp begår en våldshandling ifall politikern inte får 

mandat till att gå till angrepp först. Via repetition av hypotesen naturaliseras dess 

konsekvenser bland befolkningen, dvs det känns som om scenariot är ett oundvikligt faktum 

istället för spekulation från talarens sida. Den föreslagna åtgärden blir därmed den självklara 

handlingen att utföra (Reyes, 2011, s 793-794). 

Legitimering via rationalitet är när en aktör hänvisar till att ett visst förslag eller beslut fattats 

på ett visst sätt, dvs via rationella kognitiva processer. Genom att få ett beslut att framstå 

som det tagits fram rationellt ges beslutet legitimitet. Beslutet sägs ha framkommit under en 

lång period av kontemplation gällande förslaget. Aktören kan hänvisa till hur förslaget tagits 

fram i samråd med andra individer efter långa diskussioner och konsultering. De kan hänvisa 

till allmänt accepterade normer t.ex. självförsvar. Att försvara sig själv mot någon fiende är 

nämligen något som anses vara en högst rationell handling inom de flesta kulturer. Att göra 

anspråk på sådana etablerade modeller av rationalitet är vad Reyes kallar att använda 

kulturellt beroende rationella konstruktioner (Reyes, 2011, s 797-799).   

Legitimering via experter är när en aktör hänvisar till andra auktoritativa individer eller 

grupper för att stötta sina egna förslag. Ifall något förslag har stöd av experter inom ett fält 

som är relevant för beslutet ges detta en utökad legitimitet. Dessa experter kan vara 

forskare men det kan även vara andra auktoriteter såsom andra politiker eller tjänstemän 

(Reyes, 2011, 800-801). 
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Legitimering via altruism är slutligen när en aktör hänvisar till sina egna motiv för att ge 

tyngd till sina förslag och beslut. Politiska och sociala aktörer är angelägna om att deras 

förslag inte ska framstå som självtjänande utan som till hjälp för andra människor. Att hjälpa 

andra, speciellt de svaga, fattiga och allmänt utsatta i samhället har en hög social valens och 

kan därför starkt bidra till att legitimera ett visst beslut. Rättfärdigandet utgår därav från 

andra människors välmående. I de fall där en aktör ska rättfärdiga brukandet av våld kan 

denna strategi användas genom att etablera ett narrativ där någon oskyldig grupp attackeras 

och måste försvaras. Våld blir på så vis ett sätt att hjälpa oskyldiga människor (Reyes, 2011, s 

801-802). 

 

4. Metod 
4.1. Ansats 

Som nämnts i teorisektionen utgår jag i min undersökning från en diskurspsykologisk ansats. 

Detta angreppssätt har utöver teoretiska även metodologiska implikationer. Jag har därav i 

utformningen av min metod utgått från Margaret Wetherell och Jonathan Potters 

metodologiska riktlinjer för diskurspsykologi såsom de presenteras i Discourse and Social 

Psychology: Beyond attitudes and behaviour (1987). Det är dock viktigt att poängtera att 

diskurspsykologi likt andra typer av diskursanalys inte erbjuder något liknande ett exakt 

recept för hur en undersökning ska genomföras utan låter den enskilda studiens kontext i 

stor grad styra metodologin. Jag har dock generellt utgått från de riktlinjer som Wetherell 

och Potter tar upp.  

Min ansats är alltså i grunden kvalitativ. Jag valde just diskursanalys som ansats då jag ansåg 

att denna metod var bäst lämpad för att undersöka just legitimeringsprocesser. Legitimering 

skulle kunna sägas handla om att tillägna ett visst objekt eller handling en specifik mening 

med syftet att göra detta ting acceptabelt i någon viss miljö. Diskursanalys handlar i grunden 

om studiet av meningsskapande. Därav blir denna metod ganska given. Just diskurspsykologi 

valdes på grund av dess fokus på hur diskurser mobiliseras av individer och grupper med ett 

visst syfte i åtanke vilket jag ansåg vara ett hjälpsamt perspektiv på extremhögern och dess 

ofta pragmatiska bruk av diskurser. Jag har vid ett tillfälle i min analys även använt 

kvantitativ metod. Detta gjordes dock väldigt kort och ytligt.  

4.2. Material 
Syftet med min undersökning är som sagt att undersöka hur NMR legitimerar sin politiska 

ideologi. Därav kommer jag som material att använda mig av nordiska motståndsrörelsens 

partiprogram som de tog fram 2017. Detta är ett genomgående dokument bestående av 

ungefär 60 sidor där NMR:s politiska program gås igenom punkt för punkt. Dessa punkter 

handlar om allt från invandring till synen på demokratin till miljöskydd (NMR, 2017). På 

grund av materialets storlek är detta för nuvarande det enda som kommer användas i 

studien. Gällande urvalskriterier skulle jag vilja hävda att det är ett teoretiskt urval. Detta då 

materialet är av NMR avsett att övertyga läsaren om organisationens legitimitet. Därav utgör 

materialet ett smörgåsbord av just den typen av diskursivt arbete som jag ämnar studera. 

Programmet kan ses som ett försök att få organisationen att framstå som mer seriös. Därav 
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kan programmet ses som den plats där NMR framställer sig själva i sin mest städade form 

vilket i praktiken innebär att de lägger ner extra energi på att framstå som legitima.  

4.3. Analys 

Bearbetningen av mitt material kan sägas ha skett i tre faser. Först valde jag ut vissa 

sektioner från NMR:s partiprogram för min korpus. Dessa sektioner var de delar som 

relaterade till olika policyförslag som jag ansåg gå emot allmänna demokratiska värderingar. 

Här utgår jag ifrån Robert Dahls (2002) sju kriterier för uppnåendet av demokrati dvs valda 

befattningshavare, fria och opartiska val, allmän rösträtt, alla vuxnas rätt att kandidera i val, 

yttrandefrihet, alternativa informationskällor samt församlingsfrihet (Dahl, 2002, s 245-246). 

Jag valde att göra så av den enkla anledningen att NMR:s rättfärdigande av t.ex. 

naturskyddslagar inte var särskilt intressant för arbetets syfte. Den andra fasen var den 

preliminära kodningen av min korpus. I kodningen av mitt metod-pm använde jag mig av 

färgkodning där olika intressanta diskursiva förekomster kategoriserades. Jag fann dock att 

jag blev alltför bunden till mina etablerade kategorier. Därav testade jag att i detta arbete 

börja med övergripande kommentarer. Wetherell och Potter menar att kodning ska göras så 

inkluderande som möjligt, dvs att man tar med även saker som bara är delvis relaterade till 

ämnet (Wetherell & Potter, 1987, s 167). Kommentarerna rörde därav allt som på något sätt 

hade med legitimering eller de-legitimering att göra. Därefter inleddes den tredje fasen vari 

jag delade in de kommenterade styckena i olika kategorier. Fas två och tre överlappade dock 

till viss del med varandra då jag även under tredje fasen la märke till passager som kunde ses 

ha något med legitimering att göra vilka då gavs en kommentar och sedan kategoriserades.  

4.4. Etiska överväganden 
Jag skulle inte säga att det finns några etiska problem med mitt material då det författats av 

offentliga aktörer och är upplagt på nätet med allmänhetens åtkomst i åtanke. Man skulle 

kunna ifrågasätta ifall det gör mer skada än nytta att analysera en grupp som NMR. Det är 

trots allt en mycket liten organisation med få medlemmar. Det kanske skulle kunna 

argumenteras för att det därav är bättre att låta dem förtvina i tysthet istället för att dra 

fram dem i ljuset. Jag skulle dock argumentera för att oavsett om detta är sant så är de 

fenomen som återfinns inom NMR:s diskursiva praktiker även fenomen som återfinns bland 

annan forskning kring extremhögern. Därav kan kunskap om NMR även möjligen appliceras 

på andra mer inflytelserika högerextrema organisationer som därmed kan förstås och 

bekämpas.  

 

5. Analys 

5.1. NMR:s övergripande mål 
I denna sektion kommer jag att framföra min analys av hur NMR legitimerar sin radikala 

politik. För att sätta denna diskursiva process i sin rätta kontext kommer jag dock först kort 

gå igenom de övergripande politiska mål som NMR för fram i sitt partiprogram. Denna 

genomgång är inte en komplett redogörelse för alla NMR:s politiska mål utan snarare en 

sammanställning av några av de huvudsakliga målen som även kan ses som moraliskt 

frånvända allmänna liberaldemokratiska värderingar.  
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Nordiska motståndsrörelsen vill efter sitt maktövertagande stoppa all utomnordisk 

invandring samt repatriera större delen av alla de så kallade ”rasfrämlingar” som bosatt sig i 

Sverige sedan 1975. De vill undanröja den demokratiska parlamentarismen och ersätta den 

med ett slags tvåkammarsystem där en senat vald av nordiska motståndsrörelsens ledning 

innehar den verkställande makten och ett folkvalt parlament (där dagens politiska partier är 

förbjudna) har den lagstiftande makten. De vill även införa lagar mot folkfientlig verksamhet 

och propaganda, undanröja media som de anser som subversiv och folkfientlig samt ställa 

journalister och andra aktörer som de ansett fört en särskilt aktiv folkfientlig aktivism inför 

rätta (NMR, 2017). Exakt vad folkfientlighet är för nånting är inte helt klart men jag kommer 

gå in på hur det kan tolkas senare i analysen. Med detta sagt vänder vi oss nu till hur dessa 

politiska mål rättfärdigas.  

5.2. Den fascistiska apokalypsen 
Den värld som NMR målar upp är en värld på randen av katastrof. En katastrof med 

oåterkalleliga konsekvenser. Denna katastrof är den nordiska rasens undergång. NMR likt 

tidigare nationalsocialistiska rörelser tror nämligen att olika grupper eller raser rent 

biologiskt besitter olika karaktärsdrag. Detta kan ses i bland annat följande utdrag: 

”De nordiska folken har historiskt levt separerade från inblandning av 

främmande folkslag och har därför i allt väsentligt bevarat en unik 

genuppsättning, kultur och samhällsbyggaranda. Skillnaden mot andra folkslag 

på jorden kan skådas genom de nordiska folkens utseenden men går betydligt 

djupare än de rent visuella. Egenskaper som samarbetsvilja, 

uppfinningsrikedom, ordningssinne, plikttrohet och altruism har präglats fram 

under tusentals år av raslig separation. Massinvandringen är en stor belastning 

på vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, 

men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med om vårt 

folk skulle upphöra att existera. Vår ras- och invandringspolitik handlar inte om 

hat eller förtryck - det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. 

Om de nordiska folken dör ut är det totalt oåterkalleligt. (Ibid, s 8)” 

Här kan vi se dels hur NMR framhäver den nordiska rasens essens som något unikt från 

andra folkslag. De drag som tas upp är alla ytterst positiva. De menar sedan att denna unikt 

goda grupp är hotad av invandrare. Allvaret av detta hot kan tydligt ses i följande två utdrag: 

”I klarspråk innebär den så kallade mångkulturen och massinvandringen fysisk 

undanträngning och folkmord på Nordens befolkning. (Ibid)” 

- 

”Istället är det idag vår ras liksom hela mänskligheten som hotas av de 

människofientliga och parasitära krafter som styr och bedriver rovdrift på 

naturen och alla dess populationer – djur som människor. (Ibid, s 5)”  

Inom allmänna liberala diskurser där skillnader mellan olika folkgrupper förklaras med 

kulturella faktorer bemöts frågor kring samexistens mellan grupper med assimilering och 

integreringsdiskurser. De nationalsocialistiska tolkningsrepertoarerna konstruerar dock en 
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värld där människor är fundamentalt olika beroende på deras etniska härkomst, vilket gör 

samexistens omöjlig. Möten mellan olika kulturer kan endast sluta i konflikt där den ena 

underkuvas den andre. Detta är vad NMR menar sker med de nordiska folken i och med 

invandringen. Den goda nordiska rasen ersätts med de sämre utomnordiska raserna. Vi kan 

notera de provokativa termer såsom ”folkmord” som används för att beskriva invandringens 

konsekvenser. Just denna term förekommer många gånger i min korpus när NMR ämnar 

beskriva invandringens följder. Detta kan ses som ett exempel på Reyes legitimering via 

känslor. Genom att använda grova utryck som t.ex. ”folkmord” åkallar NMR starka 

reaktioner hos läsarna för att ge vikt till sina politiska idéer. Invandringens effekter ges även 

apokalyptiska proportioner via den retoriska konstruktion som sker i det andra utdraget, där 

NMR menar att inte bara den nordiska rasen utan även hela mänskligheten hotas. Detta är 

ett ganska typiskt exempel på Reyes ide om legitimering via en hypotetisk framtid. Det 

hypotetiska scenariot är här den nordiska rasens undergång och den ges ett allvar som 

kräver omedelbar aktion. Som Reyes påpekar spelar repetition en viktig roll när det kommer 

till att naturalisera sådana scenarios vilket kan förklara varför folkmord och invandring 

likställs så ofta i texten. Scenariot målas även upp som akut med följande utdrag: 

”Massinvandringen är verkligen ett demografiskt problem och vissa analytiker 

gör gällande att svenskarna kommer att vara i minoritet i Sverige redan inom 

10-15 år. (Ibid, s 9)” 

Här förstärks konstruktionen av invandringen som något som kräver handling i nuet. De 

hänvisar här även till analytiker som en källa. Detta är ett exempel på en av Reyes andra 

legitimeringsstrategier, nämligen legitimering via experter. Exakt vilka analytiker som hävdat 

att svenskar kommer vara en minoritet inom 10-15 år är dock inget som NMR väljer att gå in 

på.  

Denna rasliga essentialism där den nordiska rasens välmående görs till det högsta av alla 

värden är en av grundpelarna i NMR:s politiska program. Den kombineras dock med en 

annan klassisk nationalsocialistisk tolkningsrepertoar. Som nämndes i ett av de ovanstående 

utdragen menar NMR att massinvandringen och mångkulturen inte är en slump utan något 

som tillsatts av ”människofientliga och parasitära krafter” för något ondskefullt ändamål. Det 

är här tal om den så kallade sionistiska världskonspirationen. En kabal av eliter främst 

bestående av judar som enligt den nationalsocialistiska ideologin kontrollerar världen. NMR 

presenterar deras målsättning såhär: 

  ”De globala sionisternas mål idag är inte enbart att främja staten Israel utan 

 också att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett 

 hot mot deras maktstruktur. Detta innefattar inte minst de etniskt homogena 

 västländerna. (Ibid, s 13)” 

Sionisterna agerar alltså med syfte att stärka sina intressen. Deras opponenter framställs här 

som ”de etniskt homogena västländerna”. Det finns här en antydan om att det är just 

västländernas etniska homogenitet som gör dem hotande mot sionisterna. Metodologin som 

brukas i detta syfte beskrivs i följande utdrag: 
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 ”Samtliga globala sionister verkar därmed för mångkultur och massinvandring, 

 men också för andra samhällsupplösande tendenser såsom liberal

 normupplösande kulturmarxism. (Ibid)” 

Sionisterna använder alltså invandring, mångkultur osv för att bekriga de homogena 

västländerna och, i NMR:s mening, på så vis säkra sina egna intressen. Här ser vi hur den 

sionistiska konspirationen som koncept skapar en värld där de saker som NMR är emot görs 

till pusselbitar i en omvälvande komplott för att utrota de nordiska folken. Invandring som 

utan denna repertoar möjligen skulle kunna framställas som en process där människor flyr 

från olyckliga förhållanden för att söka sig ett bättre liv omvandlas till ett vapen i 

sionistelitens händer. Kulturmarxism, vilket inte definieras av NMR men som jag valt att 

tolka som en allmän paraplyterm för progressiva värderingar såsom HBTQ-rättigheter, 

kanske vore svårt att i dagens samhälle argumentera mot som något dåligt i sig. Men som en 

del av en konspiration för att upplösa samhällets normer och på så vis skapa split och 

förvirring vilket gynnar den hemliga eliten. Allt som NMR tycker är dåligt är på så vis inte 

bara dåligt i sig själva utan dåligt i termer av hur de brukas av den judiska 

världskonspirationen för att bekämpa och utplåna den nordiska rasen. Och som vi sett är 

den nordiska rasens överlevnad det allra viktigaste värdet för NMR. På så vis fungerar den 

rasliga essentialismen och sionistkonspirationen som diskursiva komplement till varandra. 

Allt som kopplas till sionistkonspirationen försätts med samma apokalyptiska vikt som 

kampen för den nordiska rasens överlevnad.  

5.3. PK-högern  

Att nazister förespråkar en ideologi som sätter raslig renhet högst upp av alla värden och att 

de beskyller alla världens problem på en judisk konspiration är kanske inte något nytt. Dessa 

idéer är förmodligen ganska välkända som typiska nationalsocialistiska konstruktioner. Vi har 

redan diskuterat bland annat hur alarmistisk retorik används för att ge NMR:s världsbild en 

känsla av annalkande katastrof. En annan strategi som NMR använder för att legitimera sina 

radikala idéer är via vad som möjligen skulle kunna beskrivas som en slags nazistisk PK-

fiering. Det vill säga en slags politiskt korrekt make-over när det kommer till vissa aspekter av 

den nationalsocialistiska ideologin.  

Till exempel använder NMR termerna ”folk” och ”ras” synonymt. Detta är inget de själva 

klargör men jag anser det ganska tydligt att de i tal om folkfientlighet och ”vad som är bäst 

för folket” inte talar om människor i allmänhet utan snarare om etniska nordeuropéer. Det 

intressanta med detta är dock att de starkt verkar föredra termen folk före termen ras. 

Ordet ras förekommer 122 gånger i partiprogrammet medans ordet folk förekommer totalt 

251. Detta är dock inberäknat olika kombinationsord såsom ”raslig” eller ”folkfientlig”. Trots 

att jämförelsen troligen är imperfekt då vissa av dessa möjligen kan referera till saker som 

faktiskt inte har med raspolitik att göra skulle jag ändå hävda att det talar för att NMR, när 

de pratar om den nordiska rasen och dess omständigheter, föredrar termen folk. Detta 

skulle kunna tolkas som ett sätt att ge den ganska negativt laddade termen ras en koppling 

till den mycket mer mångtydigt laddade termen folk. När allmänheten hör termen ras för det 

möjligen tankarna till rasism och hat och konflikter och andra negativa saker. Folk däremot 

har en helt annan uppsättning associationer. Folk associeras ofta med andra människor i 
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allmänhet, alltså inte bara de som tillhör en viss etnicitet. Folk associeras också med en slags 

gemenskap. Att något eller någon beskrivs som folklig innebär ofta att denne är en 

integrerad del av en samhällelig gemenskap. Att uppmana någon att ”bete sig som folk” är 

också en slags gemenskapsreferens där någon ombeds att bete sig på ett allmänt accepterat 

sätt.  

Genom att koppla ihop termen folk med ras kan NMR sägas uppnå två saker. För det första 

förmår de sin raspolitik att verka handla om folk i allmänhet. Ras associeras med allmän 

mänsklig gemenskap istället för med rasism och hat. För det andra kan denna koppling ses 

som ett sätt att avhumanisera utomnordiska etniciteter. Genom att koppla ihop ras med ett 

begrepp som vanligen tillskrivs människor i allmänhet och den gemenskap som finns dem 

emellan så utesluts de som inte tillhör den rätta rasen från att anses som ”människor i 

allmänhet”. De som inte är av nordeuropeisk härkomst är inte en del av folket, inte en del av 

samhällets gemenskap. 

Ett annat sätt på vilket NMR verkar försöka städa upp den nationalsocialistiska ideologin är 

genom att dra en skiljelinje mellan sig själva och det tyska nazistpartiet under Adolf Hitler. 

De tar dock inte avstånd från den tyska nazismen. Tvärtom menar de att denna varit av 

godo. 

  ”I våra ögon är nationalsocialismen, under den kortare period den innehade 

 makten i Tyskland, den enda kraft som på allvar hotat de destruktiva krafter 

 som idag styr världen och sedan 1945 drivit på folkmordspolitiken gentemot de 

 nordiska och etniskt europeiska folken. Nationalsocialismen utsågs till 

 huvudfienden eftersom den utgjorde en överlevnadsstrategi för vår ras och för 

 att den lyckades ge de eviga naturlagarna en politisk form i nutid. (Ibid, s 5)” 

Nationalsocialismen är alltså enligt dem den enda ideologi som historiskt lyckats bekämpa 

den onda konspirationen som styr världen. Notera även hur de påstår att 

nationalsocialismen utsågs till huvudfienden. Att det var nazityskland som startade kriget 

och på så vis spädde på sin egen undergång verkar ha gått NMR förbi. Oavsett detta kan vi av 

detta utdrag utläsa att NMR står bakom den tyska nationalsocialismen. När det kommer till 

att formulera sin egen ideologiska grund tar de dock till viss del avstånd. Detta kan utläsas ur 

följande citat: 

 ”Vår väg skiljer sig emellertid från den tyska dito. Vår nationalsocialism är mer 

 inspirerad av dansken Povl Riis-Knudsen och hans tankar under efterkrigstiden 

 om nationalsocialismen som en biologisk åskådning och helhetslösning på de 

 livsföringsproblem vi ser i världen idag. (Ibid)” 

NMR står alltså bakom den tyska nazismen men väljer att inte bruka den. De gör tydligt att 

deras version av nationalsocialismen är en annan än den som återfinns i historieböckerna. 

Detta kan vara av flera skäl. Det skulle t.ex. kunna tolkas som ett sätt att distansera sig från 

den tyska nazismens faktiska resultat. Tyskland förlorade trots allt det andra världskriget och 

blev uppdelat av segrarmakterna. Nationalsocialismen misslyckades med sitt mål. Det 

tusenåriga riket infann sig aldrig. På så vis är skiljelinjen mellan dem själva och den tyska 

nazismen en skiljelinje mellan dem själva och det förflutnas misslyckanden. Det skulle även 
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kunna vara ett sätt att skilja sig själva från andra aspekter av den tyska nazismen. NMR likt 

andra högerextrema organisationer förnekar blint många av de brott som de tyska 

nazisterna begick under sin tid vid makten däribland förintelsen. Trots detta kan den tyska 

nazismens blodiga rykte även för dagens nazister vara för mycket att hantera. Därav tar de 

inte avstånd från den tyska nazismen men är noggranna med att poängtera att deras egen 

ideologi skiljer sig från den gamla. Detta kan ses i hur NMR påstår sig vilja genomföra sina 

repatrieringar av invandrare. Detta kan ses i följande två utdrag: 

 ”Staten ombesörjer transport, om möjligt tillbaka till ursprungslandet eller till 

 närmsta liggande land som är fredligt och villigt att ta emot människorna. (Ibid, 

 s 9)” 

 - 

 ”Genast påbörja återsändandet av merparten av de rasfrämlingar som befinner 

 sig inom Nordens gränser. Detta ska ske på största humana vis för att inte mer 

 än nödvändigt skapa lidande. (Ibid, s 10)” 

Bilden som konstrueras av dessa två utdrag är visserligen en slags etnisk utrensning. Det är 

dock en välordnad och empatisk utrensning. NMR lägger vikt vid att repatrieringen ska ske 

på ”största humana vis”. Staten ska ombesörja resan. Allt detta får det nästan att låta som 

att dessa människor med den nazistiska statens hjälp nu äntligen får åka hem till sitt rätta 

land. Som om NMR med detta gör dessa människor en tjänst. Frågor om vad som sker med 

dem som inte villigt väljer att låta sig förflyttas eller vad som händer ifall ingen vill ta emot 

den enorma mängd människor som oundvikligen skulle behöva repatrieras för att NMR:s mål 

ska uppnås lämnas öppna.  

Som vi kan se är det inga omvälvande försök att få nazismen att framstå som bättre än vad 

den är. Det framgår dock att NMR är medvetna om att de jobbar i motvind. Det allmänna 

samhället är till vis del medvetet om nazismen och dess historia. Därav tycks NMR vidta vissa 

åtgärder få sitt program att framstå som åtminstone någorlunda städat.  

5.4. Systemets delegitimering.  
Nordiska motståndsrörelsens mål kräver att nuvarande demokratiska system undanröjs. 

Detta inkluderar dagens parlamentarism och de folkvalda partierna samt mycket av den 

nuvarande journalistiken och troligen annan verksamhet som NMR ser som folkfientlig. För 

att göra dessa radikala idéer mer aptitliga använder NMR en mängd olika repertoarer och 

retoriska konstruktioner för att de-legitimera det nuvarande systemet.  

De gör såklart bruk av den gamla goda ”det nordiska folket håller på att dö ut” repertoaren 

för att via association göra den nuvarande staten moraliskt suspekt.  

 ”Då vår stat idag håller på att utrota sitt eget folk är den alltså så långt ifrån en 

 lyckad stat man kan komma. I klartext är den stat vi idag lever i brottslig och 

 rent av sinnessjuk till sin natur. (Ibid, s 20)” 

NMR använder alltså här samma apokalyptiska alarmism som vi diskuterat ovan för att 

smutskasta den nutida svenska staten. Den svenska staten beskrivs som ”brottslig” och 
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”sinnessjuk”. Starka termer som åkallar starka känslor. Detta är dock bara en av de strategier 

som brukas för att göra dagens samhällsinstitutioner ifrågasättbara. En av de kanske mest 

framträdande av dessa strategier är en slags dekonstruktion av demokratibegreppet. Detta 

kan ses i följande utdrag:  

 ”En vanlig missuppfattning, skapad genom omfattande propaganda i 

 decennier, är att vi förfäktare av den nationalsocialistiska världsåskådningen 

 skulle vara för diktatur och mot demokrati. Vi är otvivelaktigt motståndare till 

 mycket av det som de senaste årtionden kommit att bli förknippat med ordet 

 demokrati såsom massinvandring, feminism och antinationalism, men i vårt 

 framtida samhälle är folkstyre, medborgerlig medbestämmanderätt, 

 föreningsfrihet och yttrandefrihet självklara begrepp. (Ibid, s 19)” 

NMR gör här bruk av ett flertal retoriska konstruktioner. Först och främst försäkrar de 

läsarna att de inte är emot demokrati. Uppfattningen att detta vore fallet är tvärtom en 

missuppfattning skapad via propaganda. Att peka ut saker som inte stämmer överens med 

NMR:s konstruktion av världen som falsk information är något de gör på flera håll i min 

korpus. Via denna konstruktion blir de som inte tycker som NMR antingen vilseledda eller en 

del av den illasinnade sionisteliten. De konstruerar här en skiljelinje mellan olika aspekter av 

demokratin. Vissa som de påstår sig stå bakom såsom yttrandefrihet, och vissa som de inte 

står bakom såsom feminism och antinationalism. Det kan såklart tyckas konstigt att de är för 

yttrandefrihet samtidigt som de är emot feminism och antinationalism. Ting som 

förmodligen vanligen anses täckas av dessa. Som Wetherell och Potter poängterar är 

diskurspraktiker sällan utlopp för någon slags konsekvent världsåskådning. Vi bör därav se 

NMR:s distinktion som ett pragmatiskt försök att vinna sympati för sina idéer bland läsare 

istället för ett försök ett etablera någon slags logiskt holistisk ideologi. Därav associerar de 

sitt eget demokratibegrepp med allmänt accepterade fenomen såsom 

medbestämmanderätt medan de associerar dagens demokratibegrepp, den demokrati de 

vill undanröja, med saker som troligen saknar acceptans bland den typ av människa som kan 

tänkas vara intresserad av nationalsocialism t.ex. antinationalism. Denna omformulering av 

demokratibegreppet fortsätter i nedanstående utdrag: 

 ”Begreppet demokrati befinner sig också i ständig förändring. Detta begrepp 

 betyder idag något det absolut inte betydde för 100 eller ens 50 år sedan. Det 

 betyder även olika saker i olika länder. Mycket få människor som levde för 

 hundra år sedan hade stött demokratin om de fått reda på att ordet 

 exempelvis skulle innebära en massinvasion av rasfrämlingar och att vårt eget 

 folk skulle trängas undan i sitt eget land, eller att det skulle inbegripa rätten för 

 sexuellt avvikande att ha orgieliknande festivaler på våra gator och ett allmänt 

 moraliskt förfall. I dagens Sverige har ordet demokrati kommit att användas i 

 systemets propaganda för allt man vill åstadkomma. (Ibid, s 21)” 

Åter associeras dagens demokrati med saker som NMR inte gillar. Dessa fenomen är allmänt 

saker som går emot en konservativ världsåskådning såsom HBTQ-rättigheter. De menar även 

att termen demokrati används som ett vapen ”allt vad man vill åstadkomma”. Detta syftar 

troligtvis på NMR:s stora orosmoln, den nordiska rasens undanträngning och undergång. De 
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hänvisar även till hur demokratin idag inte är densamma som den för 50 eller 100 år sedan. 

De gör något liknande till Reyes idé om legitimering via experter fast istället för typiska 

sakkunniga såsom vetenskapsmän hänvisar NMR till den svunna generationen. Då 

nationalsocialism på många sätt är en konservativ ideologi kan hänvisningen till forna 

människors åsikter ses som en hänvisning till auktoriteter. Genom att måla upp dagens 

demokrati som annorlunda än den som fanns tidigare gör de det möjligt att ifrågasätta det 

nuvarande systemet. De ifrågasätter på så vis ifall dagens demokrati överhuvudtaget är en 

riktig demokrati.  

De-legitimeringen av systemet fortsätter med själva det parlamentariska flerpartisystemet. 

NMR vill som tidigare nämnt etablera en överparlamentarisk senat utvald av NMR själva. I 

parlamentet kommer klassiska politiska partier vara förbjudna. För att detta ska gå hem 

måste NMR därav få rådande partisystem att framstå så negativt som möjligt. Hur de gör 

detta kan ses i följande utdrag: 

 ”I dagens Norden är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de i 

 verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfientliga politik som 

 massmedia och bankväsendet bestämt åt dem. (Ibid, s 19)” 

Dagens folkvalda partier är alltså egentligen bara en fasad för samma sak. De är vapen i 

händerna på sionistkonspirationen. Ett vapen för att bekämpa den nordiska rasen. De är 

alltså inte representanter för en genuin folkvilja. NMR är noggranna med att aldrig explicit ta 

avstånd från vissa demokratiska grundvalar såsom folkvilja och medbestämmanderätt. 

Tvärtom mobiliserar de demokratiska värden för att få rådande demokrati att framstå som 

otillräcklig eller odemokratisk. Genom att framställa nuvarande partier som icke-genuina 

fasader för en ond komplott tar de inte avstånd från demokratin utan visar istället att 

demokratin inte är någon riktig demokrati. De-legitimeringen av partiväsendet fortsätter 

nedan: 

 ”I mindre frågor, där de olika partierna faktiskt har skilda åsikter, är den 

 parlamentariska demokratin ändå av ondo för folket då de olika partierna 

 företräder olika intressegrupper i samhället och det politiska arbetet därför 

 ofta leder till meningslöst kivande partierna emellan än vad den leder till 

 verklig positiv förändring för folket. (Ibid)” 

Vad NMR gör här är att de-legitimera själva idéen om ett system där olika politiska 

ideologier, eller ”intressegrupper” som NMR kallar det, representeras av olika partier. Den 

parlamentariska demokratin är negativ till naturen då den per definition skapar olika 

motstridiga läger. Denna invändning mot demokratin tycks förutsätta att dessa 

meningsskiljaktigheter är i grunden triviala och menlösa. Det tycks antyda att det finns en 

uppenbar ”rätt” väg att gå. En enda väg att uppnå ”positiv förändring för folket”.  

NMR är även intresserad av att bekämpa den fria pressen och andra grupperingar de anser 

för en folkfientlig verksamhet. Likt det demokratiska systemet görs detta genom att de-

legitimera det nuvarande media-landskapet och den yttrandefrihet som dagens stat 

erbjuder.    
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 ”I själva verket är Sverige ingen demokrati utan en demokratur där åsiktsfrihet 

 rent formellt existerar, men där det i praktiken råder åsiktsförtryck som ofta är 

 dolt och drabbar dem som utmanar maktens doktriner. Vi lever i ett system där 

 medborgarna är olika inför lagen, där stor rättsosäkerhet råder och där 

 medborgarna kan bli uthängda, socialt stigmatiserade eller förlora arbeten om 

 de inte ställer sig bakom ”mångkultur”, ”alla människors lika värde” och andra 

 folkfientliga idéströmningar. (Ibid, s 49)” 

Vi ser här en repetition av det som argumenterats i tidigare utdrag, nämligen att demokratin 

som den ser ut i idag inte är en genuin demokrati. Det som är relevant med detta utdrag är 

dock hur NMR konstruerar dagens yttrandefrihet. De formulerar samhällets intolerans 

gentemot de idéer som NMR står för. Denna intolerans mot NMR:s intolerans framställs som 

hyckleri. Yttrandefriheten framställs som bristfällig i den mån den inte gäller för NMR:s egna 

rätt att uttrycka sina åsikter. NMR formulerar sin egna syn på yttrandefrihet nedan: 

 ”I vår nya nordiska stat kommer det råda mer yttrandefrihet än idag men med 

 tidigare nämnda inskränkningar för exempelvis hot mot person och grupp. 

 Lagen om hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar mot folkfientlig 

 och subversiv propaganda och verksamhet. Dessa inskränkningar kommer dock 

 gälla främst institutioner med makt, exempelvis media och annan 

 opinionsdrivande verksamhet, inte enskilda individer. Mötes-, förenings- och 

 demonstrationsfriheten kommer att bestå såväl som religionsfriheten. (Ibid, s 

 25)” 

Här hävdar NMR att deras framtida stat kommer erhålla mer yttrandefrihet än dagens 

samhälle. De gör dock tydligt att detta inte kommer gälla folkfientlig eller subversiv 

verksamhet. De försäkrar dock om att detta inte kommer gälla den enskilda individen. Detta 

påstående motsägs dock av följande utdrag: 

 ”Nordiska motståndsrörelsen förfäktar folkdemokrati, inte liberal demokrati. 

 Det fria Norden kommer att värna om den enskildes yttrandefrihet, men 

 samtidigt göra det klart för alla att friheter inte är reservationslösa utan 

 kommer undantas om de missbrukas till att bedriva folkfientlig verksamhet. Vid 

 en intressekonflikt kommer folkets frihet, suveränitet och själva rätt till 

 överlevnad värderas högre än individens frihet. (Ibid, s 51)” 

Här definierar NMR sitt statsskick som folkdemokrati, vilket de skiljer från liberal demokrati. 

De återupprepar att de kommer värna individens yttrandefrihet. De gör dock poängen att 

denna yttrandefrihet inte gäller folkfientlig verksamhet. Som vi såg i det tidigare utdraget 

hävdade NMR att lagarna mot folkfientlighet främst skulle gälla organisationer. Detta verkar 

motsägas av det senaste utdraget där det numera verkar som att folkfientlighet oavsett om 

det sker på individnivå eller på gruppnivå är otillåtet. NMR definierar aldrig vad exakt som 

innefattas av termen folkfientlig eller subversiv verksamhet. Termen dyker ofta upp i relation 

till saker såsom öppenhet för invandring, feminism, HBTQ-rättigheter och andra sådana 

progressiva idéströmningar. Till och med idéer såsom alla människors lika värde verkar vara 

folkfientligt i NMR:s ögon. Jag skulle därav vilja extrapolera att folkfientlighet innebär allting 
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som inte faller i linje med NMR:s ideologi vilket kan antas vara en ganska omfattande mängd 

saker. För att rättfärdiga denna begränsning använder de sig av ett slags dubbeltal. De säger 

å ena sidan att de kommer ha mer yttrandefrihet än det finns idag samtidigt som det är 

ganska tydligt att NMR är ute efter en mycket omfattande censur av den offentliga debatten. 

Detta kan ses som ett exempel på vad Wetherell och Potter kallar ett dilemma av intresse 

och insats. Intresset är att etablera en begränsad form av yttrandefrihet medans insatsen är 

att förmå denna nya yttrandefrihet att framstå som mer öppen än den som redan finns i 

dagens Sverige. NMR genomför detta genom att strikt hävda sig själva som förkämpar för 

yttrandefriheten samtidigt som de aldrig definierar vad folkfientlighet faktiskt innebär. De 

flesta människor skulle troligen kunna tänkas beskriva sig med termen ”folk”, därav låter 

folkfientlighet per definition som något negativt. Genom att bara beteckna det som 

folkfientlighet istället för att rabbla upp alla saker som kommer räknas under denna term 

osynliggörs NMR:s faktiska syn på yttrandefrihet.  

5.5. Rationalitet 
NMR lägger mycket vikt vid att hävda sin egen rationalitet. Detta förekommer bland annat i 

när de diskuterar hur partiprogrammet tagits fram.  

 ”Resultatet är ett mycket grundligt utarbetat partiprogram där bokstavligen 

 talat varje ord i det har synats (Ibid, s 4)” 

Programmet är ”grundligt utarbetat” och ”varje ord i det har synats”. Detta är ett exempel 

på Reyes idé om legitimering via rationalitet. Det vill säga när ett beslut eller idé legitimeras 

via hänvisningar till den process som förelagt dess framtagande. Genom att påvisa 

processens rationalitet förmås även det som tagits fram att framstå som rationellt. Om varje 

ord har synats i programmet antyder detta noggrannhet. Programmet har inte framtagits 

slarvigt. Liknande påståenden görs även när de diskuterar vidden av vad de vågar lova i 

programmet. 

 ”Där vi utlovar omfattande förändringar har vi haft långa diskussioner som 

 kretsat kring frågor som ”är detta praktiskt möjligt?”. (Ibid)” 

De gör alltså tydligt att processen varit genomgående och lång. Ovanstående utdrag gör 

även klart att de inte vill lova för mycket utan att de vill ”rationellt” hålla programmets 

förslag på en rimlig nivå. Det är dock inte bara processens rationalitet som hänvisas till utan 

även själva den nationalsocialistiska ideologin som tillskrivs en inneboende rationalitet. 

Detta kan ses i följande utdrag: 

 ”Förutom det fåtal som är djupt indoktrinerade är det för dagens människor 

 nämligen ingen hemlighet att människan lever på fel sätt, är olycklig och i 

 grunden förlorat sin kompass. ”Demokratin”, med allt vad det innebär, slår sig 

 alltjämt för bröstet och hävdar sin ofelbarhet trots att den är ansvarig för att ha 

 skapat den nutida människans levnadsvillkor. Det är ett obestridligt faktum att 

 det är den liberala demokratin som gett oss oändliga krig och flyktingströmmar, 

 miljöförstöring och rovdrift, utsugning av resurser och människor, mångkultur 

 och massinvandring. Dessutom har den banat vägen för en liten finanselit som 

 styr världen och håller folken och nationerna som slavar. (Ibid, s 6)” 
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De hävdar här att det är uppenbart att människan lever på fel sätt (ett sätt som går emot 

NMR:s ideologi). De enda som inte tycker detta är indoktrinerade. Notera att det här handlar 

om en liten grupp människor som inte tycker som NMR. Detta får det att framstå som om de 

flesta redan håller med NMR. De som inte håller med gör detta endast på grund av att de 

vilseletts. De lägger även en stor mängd negativt laddade fenomen på den liberala 

demokratins axlar. De hävdar att det är ett ”obestridligt faktum” att demokratin lett till krig, 

miljöförstöring osv. Att använda termer som ”faktum” får NMR det att låta som om det inte 

finns någon alternativ förklaring, som om diskussion är meningslös då frågan redan lösts. De 

använder en liknande retorisk konstruktion för att legitimera sin rasliga essentialism.   

 ”Att det existerar olika mänskliga raser, med inte bara skilda utseenden utan 

 också skilda mentala egenskaper såsom intelligens, karaktärs- och 

 personlighetsdrag är helt otvivelaktigt bevisat genom så väl vetenskaplig 

 forskning som genom sunt förnuft. (Ibid, s 10)” 

De menar här åter att deras egna ideologiska ståndpunkter är otvivelaktigt sanna. De 

hänvisar dels till vetenskap, dock utan att göra några konkreta källhänvisningar. De hänvisar 

även till ”sunt förnuft”. Detta antyder att vem som helst, utan att göra någon som helst 

efterforskning, kan komma till slutsatsen att olika mänskliga etniska grupperingar är i 

grunden olika. Det framställs som en självklarhet. NMR använder på så vis rationalitet på två 

sätt. De använder det när de hänvisar till sin process. Denna process ges skenet av att ha 

varit noggrann, innefattande långa diskussioner och månget reflekterande. De använder 

även rationalitet för att framhäva sin egen ideologis självklarhet. Deras ideologi framställs 

som självklart korrekt. Rationalitet blir en fråga om att tycka som NMR tycker.  

5.6. Folkets utopi 

En av Reyes fem legitimeringsstrategier var den så kallade legitimeringen via altruism. Att 

framställa sin agenda som gagnande för hela samhället är något NMR är mycket angelägna 

om. De tar ständigt upp ”folket” och ”folkets bästa” när det handlar om de grupper som ska 

gynnas. När de pratar om fenomen som de anser negativa är det aldrig folket som är 

ansvariga utan ”systemet”. Deras kamp mot sionismen formuleras ofta i termer av en kamp 

mellan det goda folket och den onda eliten. Detta kan ses i följande två utdrag: 

 ”Nordiska motståndsrörelsen vill göra dessa fåtal parasiter på mänskligheten 

 helt maktlösa. Makten skall flyttas över från dem till de olika ländernas 

 parlament och ledare. (Ibid, s 13)” 

 - 

 ”1975 var året då beslut togs om att göra Sverige mångkulturellt, utan folkligt 

 stöd, som ett resultat av omfattande lobbyverksamhet, maskerad som debatt, i 

 judiskt ägda medier i Sverige. (Ibid, s 9)” 

NMR:s fiender beskrivs som parasiter. De är alltså inte en del av folket utan en utomstående 

makt. De gör klart att de ämnar ge tillbaka makten till ländernas legitima ledningar. De gör 

klart att ”mångkulturen” inte är något som gått igenom med folkets godkännande. De menar 

att den debatt som föregått beslutet inte varit någon genuin debatt utan ännu en fasad 
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bakom vilken den judiska världskonspirationen lurar. De kopplar på så vis sin egen kamp mot 

sionismen till en allmän folklig kamp för frihet. De anspelar på så vis på demokratiska 

värderingar och framställer sig själva som folkets sanna förkämpar. NMR ställer sig själva på 

folkets sida. Att deras politik är för det allmänna bästa sträcker sig även bortom Sveriges 

gränser. Detta kan ses när de diskuterar de positiva aspekterna av att repatriera majoriteten 

av Sveriges icke-europeiska medborgare.    

 ”Ett återbördande av främmande människor skulle även vara positivt för de 

 länder eller regioner dessa kommer ifrån. Den enorma utländska kompetens 

 som politikerna menar kommer hit är på samma gång det som dränerar deras 

 egna länder livsviktig kunskap. Vi kan lika gärna beskylla våra så kallade 

 folkvalda för en nykolonialism där de suger ut kompetens från utsatta länder 

 bara för att ”berika” vårt eget land. Hjärnkirurger och civilingenjörer behövs i 

 än högre utsträckning i dessa länder. (Ibid, s 10)” 

De legitimerar här alltså utrensningar av samtliga icke-europeiska medborgare genom att 

peka på den kompetens dessa kan bidra med i sina ”hemländer”. De målar upp invandring 

som något negativt även för länderna som folk utvandrat från. De framställer på så vis sin 

repatrieringspolitik som altruistisk i den mån att den gynnar båda Sverige och de länder dit 

folk skickas. Det kan såklart tyckas märkligt att dessa människor plötsligt beskrivs som 

kompetenta potentiella arbetare när NMR tidigare gjort klart att de är underlägsna de 

etniska svenskarna till en sån grad att de inte kan tillåtas stanna kvar. Att termen ”berika” 

satts inom citattecken antyder att de inte ändrat uppfattning gällande detta. Poängen med 

utdragets innehåll tycks främst dock handla om att framställa NMR som altruistiska. De 

rekonstruerar utrensningar av icke-européer från något som bara gynnar Sverige till något 

som gynnar alla länder. Att NMR framställer sig som en del av folket kan även ses i hur de 

pratar om andra politiker. 

 ”Vi vill verkligen inte förknippas med politiker som säljer ett budskap och 

 utlovar förbättringar till alla grupper i samhället. Visserligen är det just 

 nationalsocialismen, med folkgemenskapen och de olika samhällsgruppernas 

 samarbete för gemensamma mål som grund, som skulle kunna lova 

 förbättringar på alla områden och för alla grupper. (Ibid, s 4)” 

De tar här avstånd från de ombytliga och falska politikerna som lovar saker de inte kan 

uppfylla. Att lova förbättringar för alla grupper framställs som något orealistiskt. Trots detta 

lovar NMR just detta direkt efter detta förkastande av de falska etablissemangspolitikerna. 

NMR tycks ha en stor tilltro till sin egen ideologis möjlighet att skapa samhällsförbättring. 

Det är därav möjligt att ovanstående utdrag för dem själva inte framstår som motsägelsefullt 

utan som ett konstaterande av en självklarhet. Självklarheten är att NMR:s ideologi faktiskt 

kan förbättra alla samhällsgruppers tillvaro. Denna väldiga tilltro till sin egna ideologi kan 

även ses i följande utdrag:   

 ”Vi vet att denna politik, med vissa lokala justeringar, skulle lämpa sig ypperligt 

 även för merparten av världens nationer och att hela mänskligheten skulle bli 

 betydligt mer välmående om fler anammade våra ideal. (Ibid, s 7)” 
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NMR:s ideologi framställs här som universell. Den fungerar bra oavsett vart den sätts in. Den 

nationalsocialistiska ideologin är på många sätt en cynisk världsåskådning. Den ser olika 

människor som fundamentalt olika. De ser samexistens mellan olika grupper som omöjlig. De 

ser världen som under klacken på en ondskefull konspiration med folkmord på agendan. 

Samtidigt har den en minst sagt optimistisk, om inte naiv, syn på den egen ideologins 

potential. Det är visserligen ganska självklart att förespråkare för en viss ideologi tror att 

denna ideologi är bra. Att tala för något man inte tror är bra för samhället vore absurt. 

NMR:s framställer dock nationalsocialismen som mer än bara till godo för samhället. Den är 

en panacé för alla samhällets våndor. Detta kan t.ex. ses i hur NMR tänker sig att brottslighet 

kommer se ut i deras framtida stat.  

 ”Det är inte alltid tillfället som skapar tjuven utan istället oftast samhällets 

 moral och anda. En kriminell stat fostrar kriminella individer. I ett friskt och 

 välmående samhälle, där folkgemenskap råder och massinvandring inte 

 existerar, kommer också brottsligheten att minska. Man stjäl inte från sin familj 

 och skapar inte oreda i sitt eget hem. I en stat med utpräglad folkgemenskap är 

 folket en förlängning av ens familj och Norden ens hem. (Ibid, s 52)” 

Kriminalitet kopplas här till ”samhällets moral och anda”. Det har inget med fattigdom eller 

liknande att göra. Då NMR etablerat den rådande staten som i högsta grad moraliskt 

förkastlig anses detta kunna förklara kriminalitet. På detta följer även att kriminalitet kan 

minskas genom att införa ett NMR-lett styre. Det är här inte tal om någon specifik policy som 

ska leda till den sänkta brottsnivån. Detta är något som sker som en följd av den samhälleliga 

och själsliga transformation NMR antyder ska följa deras maktövertagande. De pratar om en 

folkgemenskap där resten av samhället ses som en familj, men exakt hur eller varför detta 

skulle följa är inget som gås in på i någon detalj. Det bara antas. På detta vis förespråkar 

NMR en slags utopisk syn av sin egen ideologi. Nationalsocialismen tillskrivs en slags 

ofelbarhet som antyder att när den väl etablerats som rådande statlig ideologi så kommer en 

stor mängd av dagens problem försvinna. Denna utopism kanske kan ses allra tydligast när 

NMR diskuterar hur den framtida nordiska staten ska styras. Som vi diskuterade i början av 

denna analys var ett av NMR:s mål att införa ett tvåkammarsystem där makten delades 

mellan en NMR-vald senat och ett folkvalt parlament. Målet med detta nya statsskick kan 

ses i följande utdrag: 

 ”Vi avser att bygga en stark stat med en stark och kompetent ledning efter en 

 ledar- och ansvarsprincip som ser till hela folkets väl och bevarande, men där 

 även folkets medbestämmanderätt är omfattande och där äkta folkdemokrati 

 är given. (Ibid, s 23)” 

De vill ha en stark och kompetent ledning som jobbar för hela folkets väl. Notera att de åter 

lägger vikt vid att de inte jobbar för egen vinning utan för hela samhällets bästa. De 

poängterar även att så kallad ”folkdemokrati” är given. Allt detta låter kanske helt rimligt. 

NMR vill inte framställa sig själva som antidemokrater. Tvärtom, som vi tidigare diskuterat 

vill de gärna gestalta sig själva som den sanna demokratins förkämpar. Denna konstruktion 

stöter dock på problem när de börjar konkretisera exakt hur deras stat ska fungera. Detta 
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kan ses i hur de ser på den senatsvalde ledaren, dvs deras motsvarighet till dagens 

statsminister.  

 ”Ledarens uppgift blir att med hjälp av senaten ta beslut i stora och viktiga 

 frågor som rör hela folkets, landets och statens framtid – snabbt och effektivt 

 utan onödig byråkrati och för hela folkets väl. (Ibid)” 

Vi kan se den bekanta retoriska konstruktionen att det som görs är för folkets väl. NMR 

lägger även vikt på att beslut tas snabbt och effektivt vilket får senaten och ledaren att 

framstå som handlingskraftiga och kompetenta. Den kanske mest intressanta delen av 

utdraget är dock den gällande att beslut ska kunna tas ”utan onödig byråkrati”. Exakt vad 

detta innebär klargörs aldrig men det har många intressanta implikationer. Innan vi 

diskuterar dessa bör vi se hur NMR tänker att det folkvalda parlamentet ska fungera jämte 

den icke-folkvalda senaten.  

 ”Parlamentet kommer att vara den lagstiftande församlingen, driva politiska 

 frågor och på så sätt vara folkets röst till senaten. Parlamentet ska dessutom ha 

 makten att godkänna senatens val av ledare för Norden. Ett system liknande 

 den schweiziska direktdemokratin kommer dessutom att införas med 

 beslutande folkomröstningar, detta för att ytterligare balansera senatens och 

 ledarens maktutövning. (Ibid, s 23-24)” 

Detta utdrag får det att låta som om det är parlamentet och därmed folket som har den 

egentliga makten. De kan genomföra beslutande folkomröstningar. De kan troligen vägra att 

godkänna senatens val av ledare. Frågan blir dock hur detta ska ses i förhållande till senaten 

och ledarens förmåga att ta beslut ”utan onödig byråkrati”. Vad exakt är det som hindrar 

senaten från att se folkomröstningar och parlamentets vilja som ”onödig byråkrati”? Svaret 

kan vara att det inte finns något som hindrar senaten från att övergå till ett helt och hållet 

auktoritärt organ. Det kan dock även vara så att tanken att senaten skulle kunna 

korrumperas och införa diktatur inte förefallit för NMR. Detta kan ses som en del av NMR:s 

utopiska syn på sin egen ideologi. Denna syn gör det inte möjligt att tänka sig att de som 

sällar sig till den nationalsocialistiska världsåskådningen skulle kunna ha självtjänande motiv 

eller liknande. Den nationalsocialistiska världsåskådningen är en värld av två poler. Den ena 

är det rättfärdiga och hederliga folket i vilket alla de värden och dygder NMR värdesätter kan 

återfinnas. Den andra polen är den sionistiska eliten i vilken all ondska och självtjänande 

småsinthet återfinns. Det finns även två olika samhällen, det NMR-ledda framtida samhället 

präglat av folkgemenskap och rättvisa kontrasterat till dagens dekadenta, korrupta och 

orättvisa sionistkontrollerade samhälle. Det är en ganska simpel världsåskådning där gott 

och ont är tydligt ordnade. I en mer nyanserad konstruktion där ondska och egoism kan 

förekomma bland vem som helst oavsett ideologi hade frågan om senatens förmåga att ta 

beslut ”utan onödig byråkrati” varit av vikt. I NMR:s folkets utopi är dock idén att 

medlemmar av deras egna organisation skulle kunna agera på samma ondskefulla sätt som 

deras hatade sionistfiender helt enkelt otänkbar. 
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6. Avslutande diskussion 
I analysen såg vi en mängd olika strategier för att legitimera NMR:s nationalsocialistiska 

agenda. Vi kunde identifiera exempel på alla fem av Antonio Reyes legitimeringstekniker. 

Utöver dessa kunde vi se hur NMR legitimerade sin politik genom att skapa ett apokalyptiskt 

scenario där endast deras ingripande kunde rädda de nordiska folken från undergång. Viktigt 

för detta scenario var den sionistiska världskonspiration som lastades med ansvaret för allt 

NMR motsatt sig. De gav sin ideologi en slöja av politisk korrekthet. De legitimerade sitt egna 

system genom att de-legitimera det nuvarande samt genom att hänvisa till rationaliteten i 

deras process och själva ideologi. De var noggranna med att konstruera sig själva på folkets 

sida. Jag kunde även påvisa att NMR tillskriver sin ideologi en slags utopisk optimism vilket 

också kan ses som ett retoriskt sätt att legitimera deras agenda. I relation till min 

frågeställning, dvs hur NMR legitimerar sin politiska agenda, bör det såklart nämnas att jag 

endast berört utvalda exempel på hur detta gått till i ett specifikt material. Det är därmed 

inte i närheten av en komplett redogörelse för NMR:s legitimeringstekniker.  

När det gäller hur min analys relaterar till den tidigare forskningen inom fältet kan vi tydligt 

se att jag kommit fram till många liknande slutsatser om extremhögerns diskursiva praktiker 

som andra forskare gjort. Den liberala och dekadenta eliten kontrasterat till det hederliga 

folket, tillskrivandet av essenser till olika folk, samt en tydlig tendens till att säga vad som 

helst så länge det försätter NMR:s idéer i ett positivt ljus så länge det främjar deras mål, 

oavsett om detta leder till en ideologiskt osammanhängande framställning eller ej. Det är 

gällande det sistnämnda fenomenet som mitt arbete möjligen kan tänkas bidra då den 

diskurspsykologiska ansatsen i princip utgår från att detta förhållande alltid gäller. Att se 

diskurs som medel för ett mål istället för utloppet för en konsekvent och sammanhängande 

ideologi kan ha gett mig ytterligare insikter i extremhögerns diskursiva praktiker.  

Mitt val av teori kan såklart även ha varit begränsande. Utgångspunkten att diskurser är 

verktyg snarare än genuina utlåtanden behöver ju inte alltid vara sant och denna 

utgångspunkt kan ha fått mig att ignorera vissa tolkningar. Bruket av Reyes som en av mina 

teorier var ett sent tillägg som jag fortfarande inte är helt säker på om jag är nöjd med eller 

ej. De fem legitimeringsstrategierna passar såklart väldigt bra som analysverktyg på min 

korpus. Dock kändes det ibland mer som att jag bara checkade av från en lista av de olika 

strategierna.  

En aspekt av arbetet som kan ha formats av metoden är vad jag skulle kunna kalla en slags 

laserfokus på min korpus. Jag har analyserat en text och sedan kopplat denna till en 

organisations praktik. Valet av ett sådant begränsat material kan ha inneburit att mina 

slutsatser i princip bara gäller för detta textmaterial. Då diskurspsykologi kräver en 

detaljinriktad kodning var det dock nödvändigt att hålla mängden textmaterial på en rimlig 

nivå med tanke på denna uppsats omfattning  

När det kommer till arbetets implikationer för fortsatt forskning är det värt att åter nämna 

mitt begränsade material. Jag skulle vilja hävda att jag identifierat ett flertal olika intressanta 

diskursiva praktiker som NMR använder för att legitimera sin agenda. Detta är dock endast 

ett urval av fenomen och dessa endast från en text. Skulle man jobba vidare med samma 
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frågeställning skulle man kunna undersöka ett större antal texter. Partiprogrammet som jag 

utgått ifrån är heller inte nödvändigtvis representativt för NMR:s faktiska politiska avsikter. 

Därav bör det även nämnas att hur NMR legitimerar sin politik i teorin och hur de legitimerar 

sina faktiska praktiker troligen är väldigt olika. För att få en bredare förståelse kan intervjuer 

gällande politiska manifestationer, diskussioner från sociala medier osv vara givande.  

 

 

 

 

Referenser 

Litteratur: 

Bakali, N. (2019). Challenging Terrorism as a Form of “Otherness”: Exploring the Parallels 

between Far-right and Muslim Religious Extremism. Islamophobia Studies Journal, 5(1), 99-

115. 

Castelli Gattinara, P. (2017). Framing exclusion in the public sphere: Far-right mobilization 

and the debate on Charlie Hebdo in Italy. South European Society and Politics, 22(3), 345-

364. 

Cervi, L., & Tejedor, S. (2020). Framing “The Gypsy Problem”: Populist Electoral Use of 

Romaphobia in Italy (2014–2019). Social Sciences, 9(6), 105. 

Dahl, R. A. (2002). Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront. 

Della Porta, D., Caiani, M., & Wagemann, C. (2012). Mobilizing on the extreme right: 

Germany, Italy, and the United States. Oxford: Oxford University Press. 

Faragó, L., Kende, A., & Krekó, P. (2019). Justification of intergroup violence–the role of 

right-wing authoritarianism and propensity for radical action. Dynamics of Asymmetric 

Conflict, 12(2), 113-128. 

Jorgensen, M. W. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB 

Karamanidou, L. (2016). Violence against migrants in Greece: beyond the Golden Dawn. 

Ethnic and Racial Studies, 39(11), 2002-2021. 

Pascale, C. M. (2019). The weaponization of language: Discourses of rising right-wing 

authoritarianism. Current Sociology, 67(6), 898-917. 

Passmore, K. (2015). Vad är fascism?: en kort introduktion. Malmö: Arx Förlag AB 

Reyes, A. (2011). Strategies of legitimization in political discourse: From words to actions. 

Discourse & Society, 22(6), 781-807. 

Wahlström, M., Törnberg, A., & Ekbrand, H. (2020). Dynamics of violent and dehumanizing 

rhetoric in far-right social media. New Media & Society, 1461444820952795. 



30 

 

Wetherell, M., & Potter, J. (1987). Discourse and social psychology: Beyond attitudes and 

behaviour. Thousand Oaks: Sage. 

Wetherell, M., & Potter, J. (1992). Mapping the Language of Racism: Discourse and the 

Legitimation of Exploitation. New York: Columbia University Press. 

Williams, S., & Law, I. (2012). Legitimizing racism: An exploration of the challenges posed by 

the use of indigeneity discourses by the far right. Sociological Research Online, 17(2), 1-12. 

Internetkällor: 

Carnhede, A. (2019, 26 Maj). Högerextrema krafter framåt – och bakåt – i Europa. ETC.se. 

Hämtad från https://www.etc.se/nyheter/hogerextrema-krafter-framat-och-bakat-i-europa 

CSIS BRIEFS. (2020). The Escalating Terrorism Problem in the United States. Washington: CSIS 

NMR. (2017). Vår väg. Hämtad 2020-11-21 från https://xn--motstndsrrelsen-llb70a.se/ 

Thomson. D. (2018, 13 november). Ny rapport: Dubbelt så många högerextremister som 

vänsterextremister i Sverige. SVT.se. Hämtad från https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vit-

makt-rorelsen-dubbelt-sa-stor-som-den-autonoma-vanstern 

 

 

https://www.etc.se/nyheter/hogerextrema-krafter-framat-och-bakat-i-europa
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vit-makt-rorelsen-dubbelt-sa-stor-som-den-autonoma-vanstern
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vit-makt-rorelsen-dubbelt-sa-stor-som-den-autonoma-vanstern

