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1. Inledning 

Under 2014 har Svenskarnas parti (SvP) demonstrerat på gator och torg runt om i Sverige. 

Deras närvaro har upprört många, och frågor om vilka budskap som egentligen får uttryckas 

offentligt utan att bli straffade har väckts. Det har frågats om det verkligen bör vara polisens 

uppgift att skydda demonstranter som, enligt många, yttrar rasistiska åsikter som kränker och 

hotar grupper i samhället.  

 Debatten om Svenskarnas partis rätt att demonstrera tangerar en mer grundläg-

gande fråga: vilket väger tyngst när yttrandefrihet och demonstrationsrätt står i konflikt med 

rätten att inte utsättas för hat? Den debatt som kommer att undersökas i den här uppsatsen 

behandlar inte frågan om Svenskarnas partis åsikter är rätt eller fel, eller om partiet i sig bör få 

finnas. Debatten handlar istället om vilken rätt ett, enligt många, nazistiskt parti ska ha att få 

uttrycka sina åsikter i offentligheten. Texterna som analyseras berör olika frågor, men är alla 

sprungna ur Svenskarnas partis ökade utrymme i det offentliga rummet. Debattörerna frågar 

sig bland annat om polisen gör rätt som tillåter SvP:s demonstrationer och om det egentligen 

finns en rättighet att slippa hat. 

 I artiklarna som presenteras i uppsatsen används ord som demokrati och yttran-

defrihet tämligen flitigt, ståndpunkter försvaras med begrepp som mänskliga rättigheter och 

det varnas för hot mot demokratin. Debatten rör grundläggande värden och rättigheter i vårt 

samhälle, såsom demokratin och yttrandefriheten, och genom min analys hoppas jag att kunna 

nå en djupare förståelse av hur begreppen uppfattas och används i samtida argumentation. 

1.1.Demokrati och yttrandefrihet 

På riksdagens hemsida beskrivs demokratin som att den ”handlar om alla människors lika 

värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.”. Den offentliga mak-

ten ska utgå från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare, som representerar folket 

och dess vilja. Inte bara stat, kommuner och landsting har inflytande på marknaden, utan även 

starka maktfaktorer som marknad, massmedia och domstol. 
1
 

 Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991 innebär att folket har rätt att uttrycka sina 

åsikter i olika medier utan att bli censurerade – det enda massmedium som staten får för-

handsgranska är film på bio. Yttrandefriheten är enkelt uttryckt ”rätten att säga vad man 

                                                 

 
1
 Sveriges riksdag, Så funkar riksdagen, ”Demokrati”, http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-

riksdagen/Demokrati/ (2014-12-29). 

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/
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vill”.
2
 Det finns dock undantag för yttrandefriheten, till exempel hets mot folkgrupp, som an-

ses vara ett brott mot den.
3
 

 Hets mot folkgrupp innebär att uttala eller sprida ett meddelande som hotar eller 

uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på så-

dant som bland annat ras, hudfärg eller etniskt ursprung. Gärningspersonen kan bli dömd till 

böter eller fängelse beroende på hur grovt brottet varit. När ett brott kan bedömas som grovt 

ska beaktas om meddelandet varit särskilt hotfullt eller kränkande och spritts till många, på ett 

sätt där gärningspersonen velat väcka stor uppmärksamhet. 4 

1.2. Svenskarnas partis koppling till nazismen 

Svenskarnas parti kallas ofta ett nazistiskt parti. Enligt Nationalencyklopedin kännetecknas 

nynazismen av en positiv inställning till nazismens ideologi och symboler, en vurm för perso-

ner ur den nazistiska rörelsen samt en vilja att använda sig av liknande organisationsformer.
 

Svenskarnas parti omnämns som ett nynazistiskt parti, men som försöker tona ner associat-

ionerna till nazismen.
5
 Nazismen beskrivs som en ideologi och rörelse kopplad till tiden kring 

andra världskriget.
6
 

 Då detta inte är en uppsats i politisk teori kommer jag inte att själv försöka defi-

niera om Svenskarnas parti är (ny-)nazistiskt eller inte. Ändå måste jag vara medveten om 

vilka retoriska effekter det kan ha att förknippa partiet med nazismen, dess symboler och kon-

sekvenserna av dess ideologi, som djupt präglat vårt samhälle. 

 På SvP:s hemsida finns svar på frågor angående om partiet är nazistiskt eller 

tagit influenser av nazismen. Detta är partiets svar på om det är en felaktig uppfattning att de 

tagit intryck av nazismen mer än ”våra egna politiska traditioner”: 

 

                                                 

 
2
 Sveriges riksdag, Så funkar riksdagen, Ordbok, ”Yttrandefrihet”, http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-

riksdagen/Ordbok/yttrandefrihet (2014-12-29). 
3
 Sveriges riksdag, Så funkar riksdagen, Demokrati, Grundlagarna, ”Yttrandefrihetsgrundlag”, 

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/Yttrandefrihetsgrundlag (2014-12-

29). 
4
 Lagen, Brottsbalk (1962:700) 16 kap, 8 §, https://lagen.nu/1962:700#K16P8 (2014-12-29). 

5
 Ulf Zander & Anna-Lena Lodenius, ”Nynazism”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nynazism, (2015-01-06). 
6
 Karl Christian Lammers, ”Nazism” Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nazism (2015-01-06). 

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/yttrandefrihet
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/yttrandefrihet
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/Yttrandefrihetsgrundlag
https://lagen.nu/1962:700#K16P8
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nynazism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nazism
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Lärdommar [sic] anser vi att vi kan dra från alla möjliga politiska rörelser genom historien men 

vi ser generellt sett inte att vi framförallt tar intryck från det som har varit, utan att vi gemen-

samt utvecklar en nationalism för 2000-talets Sverige.
7
 

 

SvP beskriver alltså inte sig själva som ett nazistiskt parti, men de verkar ändå vara noggranna 

med att inte skapa för stor distans till anhängare av den nazistiska ideologin. De vill inte heller 

kategoriseras som ett höger- eller vänsterparti.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

När rörelser som uppfattas som odemokratiska yttrar sina åsikter i offentligheten kan inte en-

bart rörelserna i sig, utan även deras rätt att uttrycka sig ifrågasättas. Syftet med den här upp-

satsen är att undersöka hur dessa rörelsers rätt att demonstrera kritiseras och försvaras i debatt. 

Vad får egentligen sägas i det offentliga rummet? Argumentationen grundar sig bland annat i 

vilka demokratiska rättigheter svenska medborgare har och i hur vår yttrandefrihet ser ut.  

 När debattörer väljer att argumentera med hänvisning till begrepp som uppfattas 

som fundament för samhället är det intressant att se vilka värden och värderingar som för-

knippas med dem. Demokratin och yttrandefriheten som sådana kan anses vara grundläg-

gande positiva värden i vårt samhälle, men detta hindrar naturligtvis inte debattörer att an-

vända dem på olika sätt i sin argumentation, och dessutom förknippa olika saker med dem.   

 Jag har valt ut sex debattartiklar som rör Svenskarnas parti, en organisation som 

ibland anses som odemokratisk, och deras demonstrationer. I analysen kommer jag att under-

söka vilka argument som används i kritik och försvar både av Svenskarnas partis rätt att de-

monstrera och argument kring ståndpunkten att yttrandefriheten kan behöva begränsas till 

förmån för grupper som är utsatta för rasism. Jag förstår ståndpunkten att Svenskarnas parti 

inte bör tillåtas att demonstrera som ett exempel på inställningen att inskränkning av yttrande-

friheten är nödvändigt när det kommer till skydd mot rasistiska yttranden. 

 Frågeställningarna lyder: 

 Vilka argument för begränsning av yttrandefrihet och demonstrationsrätt förekommer i 

debatterna? 

 Vilka argument mot begränsning av yttrandefrihet och demonstrationsrätt förekommer 

i debatterna? 

                                                 

 
7
 Svenskarnas parti, Frågor och svar, ” Svenskarnas partis motståndare klassar ofta partiet som ett ’högerextremt’ 

parti eller ett ’nazistiskt’ sådant. Stämmer det?”, https://www.svenskarnasparti.se/fragor-och-svar (2014-12-29). 

https://www.svenskarnasparti.se/fragor-och-svar
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 Kan svaren på ovanstående frågor säga något om vilka värden debattörerna anknyter 

till? 

1.3. Material 

I uppsatsen kommer jag att analysera sex debattartiklar som publicerats på Svenska Dagbla-

dets hemsida mellan slutet av april och början av september 2014. Debattexterna relaterar på 

olika sätt till Svenskarnas partis demonstrationer och frågan om dessa bör tillåtas eller inte. 

Jag har valt att ta artiklarna från Svenska Dagbladet då det är en av Sveriges ledande dagstid-

ningar, vilket innebär att en viss nivå kan förväntas av debattörernas seriositet och insyn i 

frågan. Att de alla publicerats på samma plats, debattforumet Brännpunkt, under en så begrän-

sad tid gör att jag hoppas att kunna ställa artiklarna i relation till varandra. Materialet består av 

två debatter med tre inlägg vardera, vilka jag uppfattar vara representativa för debatten i stort. 

1.3.1. Debatt 1 – Bör Svenskarnas parti tillåtas att demonstrera? 

Den första debatten pågick mellan den 27 april och den 7 maj 2014. Den inleds av före detta 

polisintendent Eric Rönnegård som menar att nazister inte ska få tillstånd att demonstrera. 

Han motsätter sig beslutet att Svenskarnas parti fått tillstånd att demonstrera i Jönköping den 

1 maj samma vår och menar att det visar på polisens okunnighet och intresse att tillämpa de 

lagar vi har kring hatbrott. Han argumenterar för några tydliga åsikter: att Svenskarnas parti är 

nazister och att de genom sina demonstrationer gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp, att 

polisen behandlar frågan på fel sätt och att problem med främlingsfientliga personer och 

grupper hanterades bättre under åren 1997-2003 då rasistiska och främlingsfientliga brott pri-

oriterades av rättsväsendet. Han menar att polisens okunnighet och ointresse i samband med 

att rasister och nazister blir mer accepterade riskerar att slå hårt mot vår demokrati.
8
 

 Rönnegård får svar av länspolismästare Håkan Sandahl som försvarar polisens 

agerande i frågan. Han väljer att betona att polisen inte kan neka Svenskarnas parti rätten att 

demonstrera med anledning av eventuella ordningsstörningar och motdemonstrationer. Han 

lägger inte alls samma vikt vid frågan om partiet är nazistiskt eller inte, utan jämför istället 

med offentliga tillställningar: om polisen skulle behöva ta så stor hänsyn till risken för ord-

ningsstörningar skulle många allsvenska fotbollsmatcher inte kunna genomföras. Han grundar 

sin argumentation på att alla har rätt att demonstrera i Sverige och menar att det är polisens 

                                                 

 
8
 Eric Rönnegård, ”Nazister bör inte ges tillstånd att demonstrera”, svd.se 27/4 2014, 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nazister-bor-inte-ges-tillstand-att-demonstrera_3503202.svd (2014-12-

29). 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nazister-bor-inte-ges-tillstand-att-demonstrera_3503202.svd
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ansvar att göra det möjligt för alla att hålla fredliga demonstrationer i så stor utsträckning som 

möjligt. I artikelns slut sammanfattar han vad hatbrott är och skriver att dessa angriper på 

”grundläggande demokratiska värden”, och understryker att polisen tar sitt uppdrag att ut-

veckla arbetet med hatbrott på allvar.
9
 

 Debattens slutreplik publiceras en vecka efter demonstrationen, och det är Eric 

Rönnegård som menar att polisen inte ingrep under demonstrationen utan istället tillät Svens-

karnas parti att sprida den nazistiska ideologin – han stödjer detta genom att visa på hur 

skräckhjälmssymbolen, som SvP använde under demonstrationen, har tydliga kopplingar till 

nazismen och att de därför bör kunna fällas för hatbrott. Han menar att demonstrationen borde 

förbjudits på grund av att föregående års demonstration inneburit uppvisning av skräck-

hjälmssymbolen och allvarliga ordningsstörningar, samt att detta kan stödjas av ordningsla-

gen. Rönnegård anser att rättsväsendet har svikit genom att bortprioritera hatbrott och att poli-

sen inte tillämpat de lagar som hade kunnat stödja ett nekande.
10

  

1.3.2. Debatt 2 – Om rätten att slippa hatbrott 

Den andra debatten som analyseras publicerades mellan den 30 augusti och 2 september 2014 

och rör frågan om det finns en rättighet att slippa hatbrott. Robert Hårdh och John Stauffer 

från Civil Rights Defenders (en oberoende expertorganisation med ”syfte att försvara de 

mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna”
11

) 

skriver att rätten att inte utsättas för hat måste värnas om. I andra länder hade ”rasistiska orga-

nisationer” som Svenskarnas parti kunnat förbjudas, skriver de, men Sverige gör inte detta 

och menar att vi har en tillräckligt stark lagstiftning mot rasistiska uttryck. Dock misslyckas 

Sverige, menar författarna, då hatbrott inte längre är prioriterat och Sverige har fått ta emot 

stark kritik från FN gällande hur vi bekämpar hatbrott i praktiken. De argumenterar för att 

kampen mot hatbrott ska tillbaka högt upp på den politiska dagordningen och betonar att det 

är viktigt att tolka brottet hets mot folkgrupp i relation till hur rasistiska grupper uttrycker sig i 

dagsläget. De avslutar sin debattartikel med att påpeka att det är en fråga om demokrati och 

                                                 

 
9
Håkan Sandahl, ”Polisen: Därför får Svenskarnas parti tillstånd att demonstrera”, svd.se 28/4 2014, 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/polisen-darfor-far-svenskarnas-parti-tillstand-att-

demonstrera_3507478.svd (2014-12-29). 
10

 Eric Rönnegård, ”Med facit i hand borde nazisterna fått nej”, svd.se 7/5 2014, 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/med-facit-i-hand-borde-nazisterna-fatt-nej_3531460.svd (2014-12-29). 
11

 Civil Rights Defenders, ”Om oss – Sveriges internationella människorättsorganisation”, 

http://www.civilrightsdefenders.org/sv/about-us/ (2014-12-29). 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/polisen-darfor-far-svenskarnas-parti-tillstand-att-demonstrera_3507478.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/polisen-darfor-far-svenskarnas-parti-tillstand-att-demonstrera_3507478.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/med-facit-i-hand-borde-nazisterna-fatt-nej_3531460.svd
http://www.civilrightsdefenders.org/sv/about-us/
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mänskliga rättigheter. Artikeln handlar alltså inte främst om demonstrationer utan om hat-

brott, men är starkt kopplad till Svenskarnas partis demonstrationer.
12

 

 Den 1 september skriver advokat Ulf Wibäck en replik till Hårdh och Stauffer: 

han börjar med att försäkra läsarna om att han fördömer vad Svenskarnas parti står för, men 

reagerar på att de påstår att det finns en rätt att slippa hat. Detta finns inte, menar Wibäck: 

”Att hata är inte förbjudet.”, därför att det inte finns några lagar i Sverige som förbjuder hat. 

Han understryker Svenskarnas partis demokratiska rätt att demonstrera, så länge de håller sig 

på den ”demokratiska arenan”. Han verkar närmast anklaga Hårdh och Stauffer för att vara 

odemokratiska för att de påvisar hur Svenskarnas parti har blivit skickliga på att ”hålla sig 

inom lagens råmärken” fast de fortfarande är rasistiska. Hans artikel går främst ut på att kriti-

sera Hårdh och Stauffers text och att understryka att det är Svenskarnas partis demokratiska 

rättighet att demonstrera.
13

 

 Den 3 september svarar Robert Hårdh och John Stauffer på Wibäcks replik. De 

anser att Wibäcks syn på lagen är förenklad: visserligen får nazister och rasister hata, men 

lagens skydd mot hatbrott gäller alla människor. De frågar om Wibäck ”liksom vissa andra 

debattörer” tycker att hetslagstiftningen begränsar yttrandefriheten på ett felaktigt sätt och 

understryker vidare vikten av att rätten tydligt begränsar yttrandefriheten vid hatpropaganda – 

och framhåller att Svenskarnas parti har en rasistisk agenda.
14

 

1.4. Teori och metod 

Genom att använda Perelman och Olbrecht-Tytecas topikteori hoppas jag att kunna finna svar 

på mina frågeställningar. Topikanalysen är passande då den också kan syfta till en insikt om 

vilka värden debattörerna hänvisar till genom sina argument, något jag hoppas att nå genom 

min analys. I uppsatsen kommer jag att använda mig av den teori som presenteras i Perelman 

och Olbrechts-Tytecas The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation (2013)
 
och i Perel-

mans Retorikens imperium (2013).
 15

 Här presenteras sex allmänna topiker och en mängd sär-

skilda topiker som delas upp i associativa och dissociativa argumentationsformer. Jag kom-

mer att låta böckerna komplettera varandra, då den svenska översättningen av Retorikens im-

                                                 

 
12

 Robert Hårdh & John Stauffer, ”Rätten att slippa hat måste tas på allvar”, svd.se 30/8 2014, 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ratten-att-slippa-hat-maste-tas-pa-allvar_3867234.svd (2014-12-29). 
13

 Ulf Wibäck, ”Nej, det finns ingen rätt att slippa hat”, svd.se 1/9 2014, 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nej-det-finns-ingen-ratt-att-slippa-hat_3871416.svd (2014-12-29). 
14

 Robert Hårdh & John Stauffer, ”Lagen mot hatbrott är tydlig”, svd.se 3/9 2014, 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lagen-mot-hatbrott-ar-tydlig_3879078.svd (2014-12-29). 
15

 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation (1958), övers. 

John Wilkinson & Purcell Weaver (1971), Notre Dame, Ind.: Univ. of Notre Dame Press 2013. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ratten-att-slippa-hat-maste-tas-pa-allvar_3867234.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nej-det-finns-ingen-ratt-att-slippa-hat_3871416.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lagen-mot-hatbrott-ar-tydlig_3879078.svd
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perium är mer lättillgänglig och kortfattad, medan The New Rhetoric ger en mer djupare och 

mer utvecklad presentation av de olika topikerna.
16

 

 I undersökningen kommer jag till en början att med hjälp av den pragmadialek-

tiska metoden som presenteras av Mika Hietanen i Retorisk kritik (2014) söka finna stånd-

punkter och argument som berör de frågor jag vill analysera.
 17

 Debattartiklar kan innehålla 

flera ståndpunkter med tillhörande argument, men jag kommer att fokusera på det som berör 

frågan kring begränsning av yttrandefrihet och demonstrationsrätt. Om snarlika argument 

återkommer kommer dessa att kategoriseras under gemensamma rubriker. Detta kan jämföras 

med den ersättning som kan användas när en skapar en argumentationsstruktur med hjälp av 

den pragmadialektiska metoden. Genom att kategorisera argumenten kommer de visserligen 

att generaliseras mera, men detta tillvägagångssätt är nödvändigt då en fullständig analys av 

alla argument skulle bli alltför platskrävande och riskera att inte bli mer givande ändå.
 18

 

  De argumentationsstrukturer som tillhör de enskilda debatterna kommer alltså 

främst att vara till för att få struktur på texterna, och implicita premisser kommer att presente-

ras med de slutgiltiga argumentkategorierna. Sex argumentationsstrukturer med utskrivna 

implicita premisser riskerar annars att bli mycket skrymmande. För att främja en mer koncen-

trerad analys är jag öppen för att möjligheten att analysera argumenten utifrån ett fåtal topiker, 

om det visar sig att några topiker är särskilt förekommande eller intressanta. Min mening är 

inte att leta efter fallasier i argumentationen, då nivån på debatterna är tillräckligt hög för att 

en fallasianalys inte tycks bli särskilt givande för analysen. 

 När jag med hjälp av pragmadialektiken fått en klarare bild över de argument 

som används kommer jag att försöka se vilka topiker argumenten skulle kunna tillhöra. För-

hoppningsvis blir då likheter och skillnader i argumentationerna mer uppenbara. Förutom 

topikanalysen hoppas jag att kunna koppla argumentationen till de argument som Jan Anders-

son tar upp i Yttrandefrihetens dilemman (2004).
19

  

1.4.1. Topiker 

Topikbegreppet har många namn, men i uppsatsen kommer jag genomgående att använda det 

försvenskade topik(-er). Det kan vara svårt att helt definiera vad topiker är. De kan beskrivas 

                                                 

 
16

 Chaïm Perelman, Retorikens imperium (1977), övers. Mats Rosengren, Ödåkra: Retorikförlaget 2013. 
17

 Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Otto 

Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. 
18

 Hietanen 2014, s. 41. 
19

 Jan Andersson, Yttrandefrihetens dilemman: debatten om hetspropagande, mediekoncentration samt peronlig 

integritet mellan 1940- och 2000-tal, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2004. 
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både som ”platser” där en talare kan finna argument, som argumentationsmönster eller en 

allmän synpunkt.  

 Topikerna kan kopplas till olika värderingar, så som Perelman och Olbrechts-

Tyteca förknippar en viss topik med romantiska ideal (se exempel nedan). Lennart Hellspong 

beskriver topikerna som ”sökställen för argument i form av kollektiva förgivettaganden.”
20

  

 I Retorisk kritik skriver Patrik Mehrens att även moderna topikteorier i hög grad 

utgår från arvet från antika retoriker, särskilt från Aristoteles, Cicero och Quintilianus.
21

 Vi-

dare skriver Mehrens att det går att se två tendenser i hur topikteorier och kritisk tillämpning 

av topikbegreppet har utvecklats: att förändra antalet allmänna topiker samt att utvidga och 

förändra de specifika topikerna. Allmänna topiker är inte knutna till ett visst ämne, det vill 

säga, de kan användas i vilken argumentation som helst eftersom de är mycket övergripande. 

De specifika topikerna är knutna till specifika ämnen och går därför inte att applicera på allt 

på samma sätt. Topikerna är beroende av samtidens värderingar, och har därför behövt anpas-

sas efter dem.
 22

 

1.4.2. Topiker enligt Perelman och Olbrechts-Tyteca 

När Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca skriver The New Rhetoric: A Theory on 

Argumentation är det för att återinföra och utveckla den syn på retoriken som var aktuell un-

der renässansen. Retoriken ska inte enbart handla om hur en smyckar ett språk, men framför-

allt handlar det om att angripa synen på att självklarhet (self-evidence) är karaktäristiskt för 

förnuftet eller det rationella. En argumentation utvecklas i relation till en publik, och därmed 

förändras också de argument talaren använder när hen talar framför en ny publik. Helt logiska 

argument kommer inte alltid att vara de som övertygar publiken mest, eftersom människor i 

sig inte är fullt rationella. Argument måste därför inte nödvändigtvis byggas på det som är 

sant, utan snarare på vad publiken föredrar. I argumentationens natur ligger att talaren måste 

överföra det gillande som publiken redan har för premisserna till den ståndpunkt hen argu-

menterar för. Därför är det viktigt att utforma sin argumentation och presentationen av sina 

premisser på ett sätt som publiken antas acceptera.
23

 

 Perelman och Olbrechts-Tyteca delar upp topikerna i allmänna och specifika. 

De väljer att bara kalla de allmänna topikerna för loci – det latinska namnet för topiker. De 

                                                 

 
20

 Lennart Hellspong, Argumentationens retorik, Lund: Studentlitteratur 2013 s. 83. 
21

 Patrik Mehrens, ”Fettkriget – en topikanalys”, Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, 

Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 70. 
22

 Mehrens 2014, s. 70. 
23

Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s 3-9. 
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beskriver de allmänna topikerna som rubriker, under vilka argument kan kategoriseras, och 

refererar till retoriken under antiken.
24

 Genom att undersöka vilka topiker som används mest 

frekvent i ett samhälle går det att säga något om dess karaktär: en klassisk topik är att det som 

är hållbart också är att föredra, men topikens motsats – att det flyktiga är att föredra – går 

också att använda i en argumentation och är karaktäristiskt för ett samhälle präglat av roman-

tiska ideal.
25

  

 Allmänna och specifika topiker presenteras kort nedan, medan de som återfinns 

i debattexterna förklaras närmre i själva topikanalysen. 

1.4.3. Allmänna topiker enligt Perelman och Olbrechts-Tyteca 

 

1. Kvantitetstopiker: Hit hör argument för att något är att föredra för att det gynnar flest. Det 

normala, vanliga, effektiva och hållbara. Hit kan en också räkna det som är sannolikt, det 

som är lätt genomförbart och det som är mest osannolikt att vi berövas på.
26

 

2. Kvalitetstopiker: Används enligt Perelman och Olbrechts-Tyteca till exempel av personer 

som vill revoltera mot vanliga åsikter. Alternativ som är unika eller originella framhävs. 

Det svåra alternativet är bättre eftersom vi uppskattar det mer som inte är lättillgängligt. 

Det som är hotat är värdefullt eftersom vi riskerar att förlora det. ”Kvalitet” kan också 

ställas i motsats till mångfald, som när sanningen ställs mot många olika slags åsikter.
27

 

3. Turordningstopiker: Det som kom först är att fördra före det som kom senare, lagar, mål 

och principer, orsaken är överlägsen konsekvensen.
28

  

4. Existenstopiker: Att argumentera för att verkligheten, det som redan finns, är att föredra 

framför idéer, det som skulle kunna bli.
29

 

5. Väsentopiker: Den individ som bäst uppnår våra förväntningar på dess släkte är att föredra 

– alltså den som mest förkroppsligar det ”väsen” vi anser släktet att ha. Perelman och Ol-

brechts-Tyteca ger exemplet att vi högst värderar den kanin som bäst förkroppsligar kani-

nens väsen (kanske är det den sötaste kaninen med mjukast päls som bäst kan äta moröt-

ter).
30

 

                                                 

 
24

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s 83. 
25

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 85. 
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 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 86-89. 
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 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 93-94. 
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 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 94. 
30
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6. Persontopiker: Topiker rörande en persons autonomi, dignitet, självständighet och värde.
31

 

1.4.4. Specifika topiker 

Perelman och Olbrechts-Tyteca kallar specifika topiker för ”argumentationstekniker” och 

delar upp dessa i association och dissociation. När talaren använder associativa topiker vill 

hen skapa ett samband mellan separata element för att sedan kunna organisera eller värdera 

dem i relation till varandra. Dissociativa topiker är argument där talaren separerar element 

som annars ses som delar en helhet. Perelman och Olbrechts-Tyteca menar att det går att kalla 

de associativa och dissociativa argumentationsteknikerna för loci, alltså topiker.
32

 

 De specifika topikerna delas upp i tre kategorier: kvasilogiska topiker, topiker 

som bygger på verklighetens struktur och topiker som strukturerar verkligheten. De påpekar 

dock att topikerna inte är isolerade från varandra, inte ömsesidigt uteslutande.
33

 

 Till de kvasilogiska topikerna hör den sorts argumentation som ser ut att vara 

grundad på logiska eller matematiska scheman. Argumentens persuasiva styrka ligger i att de 

liknar den formella logikens resonemang, trots att de är icke-formella.
34

 

  Den argumentation som tillhör topikerna som baseras på verklighetens struktur 

grundas inte på samma sätt som den kvasilogiska på att den verkar logisk och rationell, utan 

presenterar en bild av verkligheten som ska vara trovärdig nog för att talaren ska kunna få 

åhörarna att utifrån redan accepterade premisser också acceptera ståndpunkten.
35

 

 Topiker som strukturerar verkligheten är exempel, illustrationer, analogier och 

modeller. Genom att ge exempel kan talaren göra generalisering möjligt, illustrationer ger 

stöd till generaliseringar, modeller ger exempel att imitera och så vidare.
36

 

1.5. Tidigare forskning 

Svenskarnas partis mediala uppmärksamhet har blivit stor först under senare tid, vilket kan 

vara ett skäl till att forskning om den är svår att hitta. Det finns en del forskning om hur Sve-

rigedemokraterna framställs i media, eller om partiets egen retorik. 2006 skriver Ulla Ekström 

von Essen, fil dr i idéhistoria och Rasmus Fleischer, doktorand vid Samtidshistoriska institu-

                                                 

 
31

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 95. 
32

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 190. 
33

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 191-192. 
34

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 193. 
35

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2013, s. 261. 
36
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tet, båda på Södertörns högskola om Sverigedemokraternas antidemokratiska människosyn – 

något som SvP skulle kunna anklagas för idag.
37

 

 I sin doktorsavhandling Yttrandefrihetens dilemman skriver Jan Andersson 

bland annat om den svenska debatten kring yttrandefriheten mellan 1940- och 80-talet. Han 

beskriver rättighetsteorier och att det i frågan om yttrandefrihet gäller både ett meddelarin-

tresse och ett publikintresse. När dessa kommer i konflikt kan debatt skapas.
38

 

 Andersson skriver att ”[d]et sätt på vilket yttrandefriheten ytterst rättfärdigas får 

konsekvenser för hur vi kommer att uppfatta gränsdragningen gentemot andra värden”
39

 och 

beskriver vidare tre kategorier av argument som kan användas i debatt kring till exempel in-

skränkning av yttrandefriheten: 

 Demokratiargument: I publikintresset finns två större demokratiargument för 

yttrandefriheten: att medborgarna kan garanteras en mångfald av kritiska åsikter och informat-

ion för att kunna göra upplysta val, samt ett värn mot maktmissbruk. För meddelaren finns ett 

jämlikhetsargument: yttrandefriheten ska innebära att alla uppfattas ha en åsikt värd att yttra 

och höras. Det demokratiska styrelseskicket kan sägas ha en rätt till självförsvar och därmed 

en begränsning av hur mycket yttrandefriheten ska kunna inskränkas.
40

 

 Sanningsargument: Yttrandefriheten måste vara stark för att även falska yttran-

den skärper vår förmåga att vara kritiska.
41

 

 Autonomiargument: Meddelarautonomi; Andersson refererar till Dworkin som 

menar att staten inte visar lika stor omsorg och respekt mot alla om vissa censureras. Medde-

larautonomiargumentet innebär ungefär att alla sorters yttranden ska vara lika skyddade. Pub-

likautonomiargumentet innebär att publiken har rätt till informationskällor och att människor 

själva bör tillåtas hitta svar på sina frågor baserat på mesta möjliga information.
42

 

 Vidare tar Andersson upp två huvudargument kring yttrandefrihet och rasism; 

argument som rör att offentliga yttranden av rasism 1. är kränkande och 2. hotar allmän ord-

ning:  

                                                 

 
37

 Ulla Ekström von Essen & Rasmus Fleischer, "Nazismens rasistiska retorik präglar Sverigedemokraterna", 

dn.se 6/7 2006, http://www.dn.se/debatt/nazismens-rasistiska-retorik-praglar-sverigedemokraterna/ (2015-01-

06). 
38

 Andersson 2004, s. 15. 
39

 Andersson 2004, s. 17. 
40
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 Andersson 2004, s. 20-21. 
42

 Andersson 2004, s. 21-24. 
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 1. a) Argument för inskränkning av yttrandefriheten kan grundas på att det finns 

en avgörande skillnad mellan egenskaper, som är konstitutiva för en personlighet, och åsikter, 

som kan förändras. Staten är förpliktigad att skydda rättigheten att inte diskrimineras – det är 

ett individuellt, men också ett samhällsmoraliskt problem.  

 b) Argument mot inskränkning av yttrandefriheten kan grundas i att yttrandefri-

heten bör innebära tolerans även för åsikter som kan uppfattas som kränkande: räcker det 

verkligen att någon tar anstöt? Argumenten kan också baseras på uppfattningen om att be-

gränsning av yttranden av åsikter som går emot majoritetsuppfattning skulle kunna sluta i en 

”moralisk diktatur”.
43

 

 2. a) Argument för inskränkning av yttrandefriheten kan grundas på att de hotar 

demokratin eller den ”allmänna ordningen”. Frågan är om ordning verkligen kan ses som en 

rättighet eller bara ett intresse – och är det ett intresse är det inte lika mycket värt att skydda 

som yttrandefriheten. En kan dock ta ett kontraktsperspektiv: medborgarna kanske kan upp-

fattas som att de bör acceptera vissa inskränkningar för att inte underminera alla andra värden 

i samhället.  

 b) Argument mot inskränkning av yttrandefriheten: även om den allmänna ord-

ningen störs fungerar till exempel demonstrationer som en säkerhetsventil: om vi tvingar un-

dan dem kommer till exempel extremistiska grupper kunna växa ännu mer, men dolt för of-

fentligheten.
44
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2. Analys 

I kapitlet ”Argumentationsanalys för retoriker” beskriver Mika Hietanen den pragmadialek-

tiska metoden för argumentationsanalys. Genom att rita upp en struktur blir argumenten och 

sätten de förhåller sig till varandra lättare att förstå, både för analytikern och för eventuell 

läsare.
45

 Delar av den pragmadialektiska metoden kommer att användas för att göra argumen-

tationerna tydligare. 

 Protagonist och antagonist (de som är för eller emot ståndpunkten) kommer att 

tas fram. Då alla artiklar är publicerade på samma debattsida delar de formell utgångpunkt. 

Detta innebär att samma formella regler gäller för alla texter, de regler som finns för forumet 

Brännpunkt, som till exempel kan påverka artiklarnas längd och språknivå, samt det faktum 

att skribenterna inte kan skriva på ett sätt som är för otillgängligt för icke insatta läsare.
46

 

 Båda debatternas argumentationer är multipla – debattörerna argumenterar för 

flera olika ståndpunkter, och argumentationssituationerna är blandade, eftersom alla debattö-

rer försvarar en eller flera ståndpunkter. Trots detta är det de ståndpunkter som kritiserar eller 

försvarar inskränkning på yttrandefriheten som kommer att undersökas.
47

 

 I en argumentationsanalys kan förutsättningar på högre nivå beskrivas – till ex-

empel psykologiska eller samhälleliga omständigheter som påverkar debatten, men maktför-

hållandena mellan debattörerna verkar inte påverka debatterna på något tydligt sätt. Den tyd-

ligaste samhälleliga påverkan kommer troligen från Svenskarnas partis ökade utrymme i of-

fentligheten och vilka tankar som sprungit ur detta – alltså grunden till debatterna.
48

 

2.1. Debatt 1 - Bör Svenskarnas parti tillåtas att demonstrera? 

Den första debatten består av tre texter publicerade i anslutning till Svenskarnas partis demon-

stration i Jönköping den första maj 2014. Den inleds den 27 april av Eric Rönnegård, före 

detta polisintendent, som menar att Svenskarnas parti inte borde ha fått tillstånd av polisen att 

demonstrera.  Rönnegård är protagonist i debatten, och argumenterar för att rättsväsendet han-

terar den växande rasismen på ett problematiskt sätt. Han menar också att polisen gjort fel 

genom att tillåta Svenskarnas parti att demonstrera. Till försvar för polisens val kommer Hå-

kan Sandahl, länspolismästare, som därmed får rollen som antagonist. Debatten avslutas av 

Rönnegård efter demonstrationen, då han återigen menar att polisen gjort fel. Det går inte 
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riktigt att utläsa om det finns en ”vinnare” i debatten, eftersom de inte verkar kunna övertyga 

varandra.  

2.1.1. Argumentationsstrukturer 

I sin debattartikel argumenterar Rönnegård för flera ståndpunkter. Han kritiserar polisens val 

att låta Svenskarnas parti demonstrera, men vill peka på en större brist i hur rättsväsendets 

behandlar rasistiska och främlingsfientliga hatbrott. Genom att bevisa varför SvP inte borde 

tillåtas demonstrera kan Rönnegård vidare argumentera varför polisen gjort fel. I följande 

argumentationsstruktur presenteras dock inte alla argument och inte heller artikelns huvud-

ståndpunkt, utan Rönnegårds skäl till att Svenskarnas parti inte ska få demonstrera.  

 En stor del av Rönnegårds artikel handlar om perioden 1997-2003 då rättsvä-

sendet prioriterade rasistiska och främlingsfientliga brott.  Han ger exempel: den konsert vid 

Brottby 1998 då 314 nazister individuellt greps av polisen för att hela publiken börjat göra 

Hitlerhälsningar, och att domar mot nazister som gjort Hitlerhälsningar ökade (de fick fängel-

sestraff). Trots att det inte är helt explicit är det tydligt att Rönnegård menar att det är rätt att 

vidta sådana här åtgärder mot främlingsfientliga grupper, och det går att sluta sig till att han 

menar att Svenskarnas parti inte hade fått demonstrera under denna period.
49

 

 Vissa av argumenten i debatten mellan Rönnegård och Sandahl är mer specifika 

för just demonstrationen i Jönköping, medan andra generella och kan appliceras på Svenskar-

nas partis rätt att demonstrera överlag.  

 

1. Svenskarnas parti bör inte tillåtas demonstrera 

1.1. De hade inte fått demonstrera under perioden 1997-2003 

1.1.1. Kammarrätten nekade Ny demokrati/Konservativa partiet att demonstrera 1998 

1.2. Brottby är ett exempel på att det är rätt att agera som under 1997-2003 

1.2.1. Chefs-JO Claes Eklundh sa att Brottbyexemplet var rättsenligt 

1.2.2. Media skildrade enbart tillslaget mot Brottbynazisterna positivt 

1.3. Svenskarnas parti är nazister 

1.3.1. Svenskarnas parti demonstrerar med nazistiska symboler 

1.4. Många som deltar i rasistiska demonstrationer gör sig skyldiga till brottet hets mot folk-

grupp 

1.5. Det är inte förenligt med svensk lag att demonstrera för en folkmordsideologi 
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1.6. Att nazister och rasister blir mer rumsrena och accepterade riskerar kan vara ett hot mot 

vår demokrati 

1.7. Kommunen har överklagat polisens beslut 

1.8. Kravet för att demonstrationen ska förbjudas med hänsyn till ordning och säkerhet har 

uppfyllts 

 

Syftet med Håkan Sandahls svar på Rönnegårds artikel är att förklara varför Svenskarnas parti 

får tillstånd att demonstrera. Han lägger stor vikt vid att det är polisens ansvar att följa lagen 

oavsett vad de själva känner och markerar ett stort avstånd till hatbrott i sig, som han menar är 

”förfärliga” och ”angrepp på grundläggande demokratiska värden”. Men då Rönnegård vill att 

Svenskarnas parti ska nekas tillstånd främst med anledning av att han menar att det finns be-

vis nog för att anta att de kommer att göra sig skyldiga till hatbrott, och i andra hand på grund 

av risken för ordningsstörningar, fokuserar Sandahl på risken för motdemonstrationer och 

rätten att uttrycka sina åsikter i offentligheten:
50

  

 

1. Svenskarnas parti bör tillåtas demonstrera 

1.1. Att ansöka om att demonstrera är inte ett hatbrott i sig 

1.2. I Sverige har alla rätt att demonstrera 

1.3. Ordningsstörningar och motdemonstrationer är inte skäl nog att neka tillstånd 

1.3.1. Polisen har en skyldighet enligt ordningslagen att organisera sig på ett sådant sätt att 

sammankomster kan genomföras 

1.3.2. Om Polisen skulle neka tillstånd utifrån risk för ordningsstörning skulle inte många 

allsvenska fotbollsmatcher alls kunna genomföras 

1.4. Enligt rättspraxis ska skälen för att neka tillstånd grundas på den arrangerade organisat-

ionens egen historik  

1.5. Motdemonstranters angrepp ska inte ligga den sökande till last 

1.6. Inte bara åsikter som majoriteten delar ska kunna framföras med skydd av yttrandefrihet 

och demonstrationsrätt 

1.7. Den grundlagsskyddade rätten att få säga sin åsikt väger tyngre än ordningslagens be-

gränsningsregler avseende risken för ordningsstörningar 
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1.8. Lagstiftaren har gett Polisen flera verktyg för att säkerställa att demonstrationerna kan 

genomföras, även om demonstranterna framför budskap och åsikter som väcker motstånd. 

1.9. Polisen arbetar för att olika åsikter ska kunna få plats 

1.10. Om brott begås kommer Polisen att ingripa fast och resolut 

1.11. Förvaltningsrätten bedömer att tillstånd ska beviljas 

 

Den 7 maj publiceras Eric Rönnegårds slutreplik där han fortsätter att kritisera polisen och 

rättsväsendet. Några dagar har gått efter SvP:s demonstration och han menar att den blev ett 

bevis på att han hade rätt i sin första debattartikel. Han skriver att polisen inte ingrep under 

demonstrationen i Jönköping och att Svenskarnas parti tilläts sprida nazism. I artikeln argu-

menterar Rönnegård alltså främst för hur han tycker att polisen och rättsväsendet gör fel – 

men det går också att hitta argument för varför SvP inte ska få demonstrera, vilket är en mer 

relevant ståndpunkt för analysen:
51

 

 

1. Svenskarnas parti borde inte fått tillåtelse att demonstrera 

1.1. De spred nazism 

1.1.1. De marscherade med nazistiska symboler (skräckhjälmen) 

1.1.1.1. Skräckhjälmen går att jämföra med hakkorset 

1.2. De begick brottet hets mot folkgrupp 

1.2.1. Symbolen skräckhjälmen uppfyller de objektiva rekvisiten för hets mot folkgrupp 

1.2.1.1. Skräckhjälmen kan jämföras med hakkorset 

1.3. Det fanns skäl att förbjuda årets demonstration 

1.3.1. Nazistsymbolen skräckhjälmen användes under demonstrationen 2013  

1.3.2. Det fanns skäl att förbjuda demonstrationen enligt ordningslagen 

1.3.2.1. Allvarliga ordningsstörningar och brottslighet hade förekommit året tidigare 

1.4.  Svenskarnas parti står inte för öppenhet, människovärde och humanitet 

2.1.2. Kategorier 

För att förenkla topikanalysen kommer argumenten att delas in i mer generella kategorier. 

Detta också för att kunna kombinera argument från flera av artiklarna. Kategorierna för den 

första debatten kommer att presenteras nedan och stödjer ståndpunkterna att Svenskarnas parti 
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inte ska få demonstrera, respektive att de ska få demonstrera. Den första kategoriseringen be-

står av Eric Rönnegårds argument, och den andra av Håkan Sandahls. 

 

Svenskarnas parti bör inte tillåtas att demonstrera 

A1. De är nazister/ rasister Innefattar argument 1.3. i artikeln den 27/4 samt argument 1.1. i 

artikeln den 7/5. Rönnegård argumenterar för att Svenskarnas parti är nazister, och därför ska 

de inte få demonstrera. I artikeln den 7/5 menar han att de spred nazism: något som kan kny-

tas till partiets nazistiska ”identitet”. I argument 1.6. den 27/4 benämns också partiet som ra-

sister. 

A2. Perioden 1997-2003 var rätt Rönnegård menar att perioden då hatbrott prioriterades var 

rätt, och det är tydligt att Svenskarnas parti inte skulle ha fått demonstrera under denna period. 

Premisserna till detta innefattar stöd från chefs-JO, Kammarrätten och media och återfinns 

under argumentationen 1.1. och 1.2. i artikeln från den 27/4. 

A3. Svenskarnas parti gör sig skyldiga till brott Argument 1.4. och 1.5. i artikeln 27/4 samt 

argument 1.2. i artikeln 7/5. 

A4. Hotet mot demokratin: rasister och nazister blir mer rumsrena Argument 1.6. från 

den 27/4. 

A5. Det fanns skäl att förbjuda årets demonstration Argument 1.3. och 1.4. med tillhö-

rande premisser från den 7/5, samt argument 1.7. och 1.8. i artikeln från den 27/4. 

A6. Svenskarnas parti står inte för goda värden (eller demokrati) Argument 1.4. i artikeln 

från den 7/5: Svenskarnas parti står inte för humanitet, människovärde eller öppenhet och bör 

därför inte få demonstrera. 

 

Håkan Sandahls argumentation delas in i följande kategorier: 

Svenskarnas parti bör tillåtas att demonstrera 

B1. Den lagliga rätten att demonstrera Argument 1.1., Svenskarnas parti har en laglig rätt 

att demonstrera, precis som resten av Sveriges medborgare. 

B2. Den demokratiska rättigheten att få demonstrera Argument 1.2. Detta argument är 

skilt från B1 då det anspelar på demokratin, som kan ses som ett större eller mer grundläg-

gande värde än lagen. 

B3. Ordningsstörningar är inte skäl nog att neka tillstånd Argument 1.3. med tillhörande 

premisser, samt argument 1.7.. Ordningsstörningar är inte skäl nog att neka Svenskarnas parti 

att demonstrera då lagen ställer höga krav på att polisen ska kunna möjliggöra att demonstrat-
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ioner kan genomföras, samt då det, enligt Sandahl, skulle innebära att många allsvenska fot-

bollsmatcher inte skulle kunna genomföras. 

B4. Svenskarnas partis egen historik ger inte skäl till nekande av demonstration Argu-

menten 1.4., 1.5. och 1.6.. Sandahl skriver att organisationer måste nekas tillstånd på grund av 

sin egen historik och inte på grund av motdemonstranters innebär nödvändigtvis att Sandahl 

menar att Svenskarnas partis historik vid tillfället inte ger skäl till nekande. Argumentet att 

motdemonstrationer inte får ligga till last på grund av att inte enbart majoritetsåsikter ska 

skyddas av yttrandefrihet och demonstrationsrätt kommer att diskuteras närmare nedan, kopp-

lat till argumenten Jan Andersson presenterar. 

B5. Förvaltningsrätten menade att det var rätt att tillåta demonstration Argument 1.11.. 

B6. Polisen kan hantera demonstrationer. Svenskarnas parti bör tillåtas att demonstrera 

därför att polisen har verktyg för att kunna hantera dem, och därför att de tar bekämpningen 

av hatbrott på allvar, menar Sandahl i argument 1.8., 1.9. och 1.10.. 

2.2. Debatt 2 – Om rätten att slippa hatbrott 

Den andra debatt som ska analyseras inleds den 30 augusti av Robert Hårdh och John Stauffer 

från Civil Rights Defenders. De menar att frågan om hatbrott åter måste betonas inom politi-

ken, då Sverige kritiseras för brister i hanteringen av hatbrott och för att brotten måste kunna 

tolkas utifrån de sätt extrema grupper uttrycker sig idag. De menar att det finns ett grundläg-

gande värde i att slippa utsättas för hatbrott och att det är något vi måste ta på allvar – särskilt 

i en tid då hatbrott ökar. Deras artikel besvaras av advokat Ulf Wibäck som konstaterar att det 

inte alls finns någon rätt att slippa hat och att Svenskarnas parti har all rätt att demonsterera. 

Hårdh och Stauffer avslutar debatten med att ifrågasätta Wibäcks motiv till att överhuvudtaget 

svara på deras artikel, samt understryka att det finns en lagstadgad rätt att slippa hatbrott – och 

att det är ett tungt ansvar att se till att denna rätt är garanterad. 

 Hårdh och Stauffer är protagonister i den här debatten: de står för åsikten att 

hatbrott måste högt upp på den politiska agendan igen och argumenterar för detta genom att 

skriva att vi har en rätt att slippa hatbrott. Det är detta som Wibäck argumenterar mot: det är 

okej att hata, menar han. Inte heller i den här debatten går det att utläsa någon klar ”vinnare”. 

2.2.1. Argumentationsstrukturer 

Robert Hårdh och John Stauffers debattartikel handlar inte lika tydligt om Svenskarnas partis 

rätt att demonstrera, fast de väljer att inleda texten med att låta SvP:s demonstrationer exemp-
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lifiera hur rasistiska aktiviteter ökar i samhället. Svenskarnas partis aktiviteter blir en bak-

grund till argumentationen för hur viktigt det är att stärka skyddet mot hatbrott.  

 De har inga helt konkreta förslag på hur detta ska kunna genomföras men frågar 

hur rikspolisstyrelsen kommer att säkra att kampen mot hatbrott prioriteras då polismyndig-

heten ska omorganiseras under 2015. Hårdh och Stauffer använder till exempel FN:s kritik för 

att understryka att det finns problem med hur hatbrott hanteras i Sverige, och i artikelns sista 

stycke påpekar de att det inte bara är yttrandefriheten som ska värnas – vi måste också värna 

rätten att inte utsättas för hat. Detta är det intressanta för undersökningen: rätten till skydd mot 

hatbrott förstås alltså till viss del som ett intresse som måste ställas emot yttrandefriheten, och 

argumentationsstrukturen nedan visar hur Hårdh och Stauffer argumenterar för att skyddet 

mot hatbrott måste stärkas (vilket alltså kan innebära en inskränkning på, eller ett begränsande 

av, yttrandefriheten).
52

  

 Eric Rönnegård och Hårdh och Stauffers argumentationer syftar till i ungefär 

samma sak, att möjligheten att uttrycka rasistiska åsikter i offentligheten bör begränsas. Hårdh 

och Stauffer argumenterar dock till stor del för att skyddet mot hatbrott måste ökas baseras på 

situationen i Sverige: på hatbrotten som är på hög nivå och de rasistiska aktiviteterna som 

ökar.  

 

1. Skyddet mot hatbrott måste stärkas 

1.1. Rasistiska aktiviteter i vårt samhälle ökar 

1.1.1. Svenskarnas partis demonstrationer är ett exempel på rasisitiska aktiviteter 

1.1.1.1. SvPs nazistiska och anti-demokratiska retorik är tydlig 

1.1.1.2. SvPs budskap gränsar ofta till hets mot folkgrupp 

1.1.1.3. SvPs hat mot invandrare är uppenbart 

1.2. Hatbrott är på fortsatt hög nivå i Sverige 

1.3. Hatbrott mot judar och romer ökar 

1.4. Endast 6 procent av fallen leder till åtal 

1.5. Hatbrott med koppling till högerextrema organisationer klaras upp i ännu lägre grad än 

andra hatbrott 

1.6. Svensk lagstiftning ger inte tillräckligt skydd mot rasistiska yttringar 
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1.7. Hets mot folkgrupp är ett rent hatbrott som strider mot principen om alla människors lika 

värde 

1.8. Rätten att inte utsättas för hat måste värnas 

1.9. FN kritiserar Sverige för handfallenhet inför att bekämpa hatbrott i praktiken 

1.10. FN uttrycker allvarlig oro för utvecklingen i Sverige och att retorik som kränker och 

hotar etniska minoriteter i samhället ökar i medier, på internet och bland politiker 

 

Ulf Wibäcks replik är en ganska kort artikel där han argumenterar för några olika ståndpunk-

ter, främst att Svenskarnas parti har en demokratisk rättighet att demonstrera. Han menar att 

det inte finns en rätt att slippa hat, eftersom det inte finns någon lag mot att hata i Sverige: det 

som är intressant är hur hatet uttrycker sig – och eftersom SvP fått tillstånd att demonstrera 

har de rätt att göra det. Han understryker också att det inte är en demokratisk rättighet att 

störa, eller förstöra, demonstrationer. Vid två punkter i texten påpekar han att han inte står på 

Svenskarnas partis sida. Fokus för undersökningen blir Wibäcks ståndpunkt att Svenskarnas 

parti faktiskt har rätt att demonstrera. Utöver att han markerar sitt eget avstånd till hatbrott 

och Svenskarnas parti tar Wibäck inte upp de eventuella offer som kan utsättas för kränkning 

och flyttar delvis debattens fokus från hatbrotten till själva rätten att demonstrera.
53

 

 

1. Svenskarnas parti har rätt att demonstrera 

1.1. Alla har en demokratisk rättighet att demonstrera  

1.2. Att vissa kriminella kopplas till Svenskarnas Parti ändrar inte deras rätt att demonstrera  

1.3. Om SvP håller sig inom ”lagens råmärken” spelar de på den demokratiska arenan 

1.4. Så länge de inte bryter mot svensk lag ska de få framföra sina åsikter 

 

Slutrepliken i debatten är ett kort svar till Wibäck av Robert Hårdh och John Stauffer. De 

tycker att Ulf Wibäck har missförstått deras artikel och understryker vikten av att rättsväsen-

det tar ansvar för att skydda människor mot hat(-brott). Men de uttrycker också en ståndpunkt 

angående polisens handlingar under Svenskarnas partis demonstrationer.
54

 

 

1. Det är motiverat att polisen bevakar SvPs demonstrationer 

1.1. SvP har en rasistisk agenda 
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1.2. Hatbrott kan knytas till organisationen 

1.3. Alla människor har lagens skydd mot att som tillhörandes en viss grupp utsättas för hot 

eller missaktning på grund av exempelvis sin nationella, etniska, religiösa eller sexuella tillhö-

righet 

1.4. Både internationell och svensk rätt sätter en tydlig gräns för yttrandefriheten vid hatpro-

paganda 

Debatt 2 - kategorier 

Liksom tidigare kommer Hårdh och Stauffers samt Wibäcks argumentationer kategoriseras. 

Hårdh och Stauffer argumenterar främst för att vi bör skärpa konsekvenserna mot rasistiska 

hatbrott, och dessa kommer att delas in i kategori C1 – C3, men då en del av deras argumen-

tation, främst i artikeln publicerad 3/9, direkt rör Svenskarnas parti, kommer dessa argument 

att inordnas i Rönnegårds argumentation mot SvP:s rätt att demonstrera.  

 

Skyddet mot hatbrott måste ökas 

C1. Dagsläget: problemet med den stora/ökande rasismen I argument 1.1. till och med 1.5. 

i debatten publicerad den 30/8 konstaterar Hårdh och Stauffer att rasistiska aktiviteter ökar i 

det svenska samhället, samtidigt som det finns ett stort problem med hatbrott.  

C2. Rätten att slippa hat Argument 1.7 och 1.8. i artikel 30/8 berör rätten att slippa hat. Ar-

gumenten i denna kategori har främst det gemensamt att de fokuserar på den som utsätts för 

hatbrott: det är en mänsklig och demokratisk rättighet att inte utsättas för hat. Argument 1.3. 

och 1.4. från den 3/9 passar också in kategorin. 

C3. FN:s kritik och oro Argument 1.9. och 1.10. i artikeln från 30/8 berörs FN:s kritik och 

oro för utvecklingen i Sverige, vilket motiverar att något måste göras åt situationen. 

C4. Sveriges bristande lagstiftning Argument 1.6. från artikeln den 30/8. 

 

Hårdh och Stauffers argumentation kring Svenskarnas parti, där de i sin första artikel vill be-

visa att rasistiska aktiviteter ökar i Sverige genom att definiera Svenskarnas parti och deras 

demonstration i Stockholm, och i den andra vill motivera polisens bevakning kan delas in i tre 

tidigare nämnda kategorier: 

A1. De är rasister/nazister Argument 1.1.1. samt 1.1.1.3. från artikeln den 30/8 handlar om 

att SvP är en rasistisk organisation. Argument 1.1. från artikeln 3/9 – Svenskarnas parti har en 

rasistisk agenda. 
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A3. Svenskarnas parti gör sig skyldiga till brott Argumenten 1.1.1.2. i artikel 30/8 och ar-

gument 1.2. från artikel 3/9 kopplar Svenskarnas parti till rasistiska hatbrott. 

A6. Svenskarnas parti står inte för goda värden (eller demokrati) I argument 1.1.1.1. i 

artikeln från den 30/8 skriver Hårdh och Stauffer om SvP:s nazistiska och anti-demokratiska 

retorik. 

 

Ulf Wibäcks argument kan kategoriseras tillsammans med Håkan Sandahls: 

B1. Den lagliga rätten att demonstrera Argumenten 1.2. och 1.4.: SvP har den lagliga rätten 

att demonstrera, trots kopplingen till ”vissa kriminella”, så länge de inte bryter mot lagen. 

B2. Den demokratiska rättigheten att få demonstrera Argumenten 1.1. och 1.3. handlar 

om att SvP har en demokratisk rättighet att demonstrera. 

2.4. Topikanalys 

Nedan presenteras kategorierna med tillhörande implicita premisser: 

 

SvP bör inte tillåtas att demonstrera 

A1. De är nazister/ rasister. 

(Nazister/rasister ska inte få demonstrera.) 

A2. Perioden 1997-2003 var rätt. 

(Under perioden 1997-2003 skulle SvP inte få demonstrera.) 

A3. Svenskarnas parti gör sig skyldiga till brott. 

(Om SvP begår brott ska de inte få demonstrera.) 

A4. Hotet mot demokratin: rasister och nazister blir mer rumsrena. 

(Att inte tillåta SvP:s demonstrationer hindrar att rasism och nazism blir rumsrent.) 

A5. Det fanns skäl att förbjuda årets demonstration. 

(Om det finns skäl att förbjuda en demonstration bör det göras.)  

A6. Svenskarnas parti står inte för goda värden (eller demokrati). 

(Grupper som inte står för dessa värden bör inte få demonstrera.) 

 

Svenskarnas parti bör tillåtas att demonstrera 

B1. Den lagliga rätten att demonstrera. 

(Om det finns en laglig rätt att demonstrera ska SvP få demonstrera.) 

B2. Den demokratiska rättigheten att få demonstrera.  

(Om det finns en demokratisk rätt att demonstrera ska SvP få demonstrera.) 

B3. Ordningsstörningarna är inte allvarliga nog. 

(Om ordningsstörningarna inte är allvarliga nog ska SvP få demonstrera.) 

B4. Svenskarnas partis egen historik ger inte skäl till nekande av demonstration. 

(Om den egna historiken inte ger skäl till nekande ska SvP få demonstrera.) 

B5. Förvaltningsrätten menade att det var rätt att tillåta demonstration. 

(Om förvaltningsrätten bedömer att en demonstration ska godkännas, bör den också göra det.) 
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B6. Polisen kan hantera demonstrationer. 

(Om polisen kan hantera en demonstration bör den tillåtas.) 

 

Större inskränkning på yttrandefriheten kring rasism 

C1. Dagsläget: problemet med den stora/ökande rasismen.  

(Problemet kan lösas med större inskränkning.) 

C2. Rätten att slippa hat.  

(Större inskränkning värnar rätten att slippa hat.) 

C3. FN:s kritik och oro.  

(Vi bör följa FN:s råd/kritik.) 

 

2.4.1. Turordningstopiken 

Flera av argumenten i debatterna går att tolka som tillhörande turordningstopiken, en av Pe-

relman och Olbrechts-Tytecas allmänna topiker. Turordningstopiken innefattar argument där 

det som kom först är överordnat det som kommer senare, där orsaker står över konsekvenser 

och lagar och principer är överordnade fakta.
55

  

 I Retorikens imperium skriver Perelman att argumentationens mål är att överfö-

rande det gillande som premisserna har till slutsatserna. Argumentationens utgång är alltså 

beroende av publikens acceptans av premisserna.
56

  Med detta i åtanke bör även de principer 

debattörerna hänvisar till vara något publiken kan förväntas hålla med om. Genom att se vilka 

principer debattörerna anknyter till går det att jämföra dessa med varandra, eller se om det 

finns principer debattörerna är överens om. 

 Flera av argumenten kopplas till lagen – till exempel argumenten A3, A5, B1, 

B2. Det är tydligt att debattörerna är överens om att lagen ska följas – något som de flesta av 

läsarna troligen också gör. De väljer dock att ta upp, och lägga fokus vid olika sidor av lagen. 

Eric Rönnegård, Robert Hårdh och John Stauffer tar upp hatbrott, hets mot folkgrupp och 

rätten att inte utsättas för hat: lagar som kopplas till individen eller gruppens rätt att inte krän-

kas. Motdebattörerna, Håkan Sandahl och Ulf Wibäck, väljer att över huvud taget inte argu-

mentera kring om Svenskarnas parti gör sig skyldiga till hatbrott: kanske blir risken för stor 

att de skulle verka neka till att Svenskarnas parti begår kränkande handlingar. 

 I sin artikel väljer Sandahl istället att belysa ordningsstörningarna (argument B3 

och B4). Genom att förstärka känslan av att ordningsstörningarna är det problem som skulle 

kunna orsaka ett förbud mot Svenskarnas partis demonstrationer, och därefter mena att de inte 
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kan nekas tillstånd på grund av något en annan grupp, motdemonstranterna, ställer till med, 

kan han fortsätta argumentera enligt principen ”lagen bör följas”, men ändå mena att SvP ska 

få demonstrera.  

 Resultatet är kanske inte särskilt förvånande. Debatterna handlar till syvende 

och sist om hur lagen ska följas, eller om vissa rättigheter bör inskränkas till förmån för andra. 

Att då koppla samman Svenskarnas parti med hatbrott, eller tvärtemot att fokusera på brotts-

ligheten hos en utomstående grupp – motdemonstranterna, gör att debattörerna på båda sidor 

kan säga sig följa samma grundläggande princip. 

 En annan princip, som kommer att diskuteras mer nedan, är den att nazister och 

rasister inte bör tillåtas att demonstrera. Grunden är naturligtvis att nazism och rasism är far-

ligt för vårt samhälle och kränkande mot grupper i samhället. Varken Wibäck eller Sandahl 

angriper frågan om Svenskarnas parti skulle vara nazistiskt. Deras argumentation grundar sig 

på en annan princip, den som måste ses som ”huvudmotståndare” till principen att kränkande 

yttranden ska begränsas: allas lika rätt att uttrycka sig. Idén om att alla ska kunna yttra sina 

åsikter i en demokrati, demokratin som i sig anses som samhällsnödvändigt, är troligen lätt att 

få många läsare att skriva under på – precis som tanken att ingen ska utsättas för hat.  När 

yttrandefriheten som värde tas upp av Hårdh och Stauffer väljer de ett extra laddat ord, ”hat-

propaganda”, för att motivera att yttrandefriheten måste begränsas.    

2.4.2. Auktoritet 

Några av argumenten i texterna tar stöd i utlåtanden från auktoriteter: Sandahl stöder tesen att 

det var rätt att tillåta SvP:s demonstration eftersom Förvaltningsrätten menade att det var rätt 

att tillåta den (B5). Hårdh och Stauffer pekar på det faktum att FN har kritiserat hur Sverige 

hanterar hatbrott (C3). Även Eric Rönnegård använder sig av auktoriteter i de exempel han 

gör för att visa att det var rätt att prioritera kampen mot hatbrotten under 1997-2003. 

 Perelman och Olbrechts-Tyteca skriver om auktoritetsargument i kapitlet om 

topiker som baseras på verklighetens struktur i The New Rhetoric. De tar upp hur auktoritets-

argument ofta kan attackeras, men menar att utmaningen egentligen handlar om vem auktori-

teten egentligen är.
57

  

 I artiklarna tas alltså FN, Förvaltningsrätten, chefsjustitieombudsmannen och 

Kammarrätten upp, alla auktoriteter inom det juridiska området. Även polisen (argument B6) 

kan ses som en auktoritet. I en debatt som berör tillämpning av lagen kan dessa troligen vara 
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effektiva att ta upp, då läsaren kanske inte har en särskilt djup insyn i hur lagen ser ut – men 

kan lita på dessa auktoriteter. 

2.4.3. Rättviseregeln 

Rättviseregeln är en del av de kvasi-logiska argumenten och innebär att till exempel individer 

eller situationer som uppfattas som lika, också ska behandlas på samma sätt. Perelman tar upp 

principen om likhet inför lagen, att alla som har de egenskaper som lagen kräver också kom-

mer att behandlas på samma sätt.  

 Argumenten B1, B2 och C2 skulle kunna ses som olika uttryck för rättvisere-

geln. Håkan Sandahl hänvisar till både den lagliga och den demokratiska rättigheten för alla 

att demonstrera. Eftersom Svenskarnas parti tillhör ”alla” innebär detta att de också ska få 

tillåtelse att demonstrera. Detta förutsätter dock, enligt principen som Perelman nämner, att 

Svenskarnas parti har de egenskaper som lagen kräver för att bli behandlade på samma sätt. 

Alltså innebär Sandahls argumentation att Svenskarnas parti inte gör något (eller tillräckligt) 

för att de skulle behandlas annorlunda enligt lagen.  

 När Hårdh och Stauffer skriver att vi måste värna rätten att slippa hat, och att 

hatbrott strider mot principen om allas lika värde, argumenterar de utifrån ett annat sätt att se 

på rättvisan: om alla människor ska behandlas på samma sätt, måste allas rätt att inte utsättas 

för hat skyddas. För Hårdh och Stauffer väger den rätten, och den rättvisan, nödvändigtvis 

tyngre än allas rätt att uttrycka sig i offentligheten. 

2.4.4. Koexistenstopiken 

Att Svenskarnas parti inte bör tillåtas att demonstrera därför att de är nazister eller rasister 

(argument A1) kan även det tolkas som en princip: nazister och rasister bör inte få demon-

strera. Men argumentet kan förstås som grundat i en koexistensförbindelse, som är en del av 

de specifika topiker som baseras på verklighetens struktur. I Retorikens imperium skriver Pe-

relman att koexistensförbindelserna bäst symboliseras av förhållandet mellan handling och 

väsen. Koexistensförbindelserna förbinder realiteter på olika nivåer och används oftast när det 

gäller en person och hens manifestationer.
58

   

 Genom att applicera koexistenstopiken på argumentet att Svenskarnas parti inte 

ska få demonstrera för att de är nazister eller rasister, synliggörs partiet SvP:s relation till de 

övergripande begreppen ”nazister” och ”rasister”. Perelman tar upp förhållandet individ-
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grupp, och hur en medlem i en minoritetsgrupp kans ses som representativ för den egna grup-

pen.
59

  

 Om detta appliceras på tanken att Svenskarnas parti inte ska få demonstrera för 

att de är nazister eller rasister, innebär detta att SvP ses som en del av ett större sammanhang: 

nazism och rasism. Därmed läggs det läsarna associerar med nazismen och rasismen in i för-

ståelsen av Svenskarnas parti som grupp – och fler kan se ett förbud mot offentliga yttranden 

av en grupp som står för dessa strömningar som acceptabelt, eftersom Svenskarnas parti fram-

ställs som en del av till exempel den rörelse och ideologi som orsakade Förintelsen. Svens-

karnas partis koppling till nazismen förstärks i artiklarna, till exempel med Eric Rönnegårds 

parentes ” (Den 30 januari 1933 utnämndes Hitler till tysk rikskansler.)”. 

2.4.5. Exempel 

Exempel är en del av topikerna som strukturerar verkligheten. Enligt Perelman konkretiserar 

exempel regelbundenheter och söker en lag eller struktur som en enskild händelse hänvisar 

till.
60

 I argumentationen för kategorin C1 ryms ett antal exempel på det problem med hatbrott 

i det svenska samhället. Genom att ge exempel kan Hårdh och Stauffer befästa en regel: att 

läget i det svenska samhället är kritiskt och att vi måste göra något åt det. Ett annat exempel är 

argument A2, där Rönnegård genom exempel från tidigare år kan visa att det var bättre att 

agera som då, och att samma sak bör göras igen.  

2.5. Debatterna kopplade till Jan Anderssons argument  

Delar av argumentationen i debatterna går att koppla till de argument som Jan Andersson pre-

senterar i Yttrandefrihetens dilemman. Här presenteras dessa och en diskussion förs kring var-

för vissa argument används eller inte används i debatterna.  

 Andersson skriver att yttrandefrihetens konstitutionella problem ligger i att det 

inte alltid är möjligt att skydda och främja yttrandefriheten samt ta hänsyn till andra intressen 

samtidigt. Dilemman och värdekonflikter kan uppstå, och ett exempel på detta är när skyddet 

av yttrandefriheten kommer i konflikt med intresset att stävja rasism.
61

  

 Detta kan sägas vara grunden till debatterna om Svenskarnas parti och frågan 

om vi bör stärka lagstiftningen mot hatbrott. I de analyserade debatterna ställs yttrandefrihet 

och demonstrationsrätt mot intresset att stävja rasismen. Argumenten för ståndpunkterna mot 
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Svenskarnas partis rätt att demonstrera och för stärkandet av lagstiftningen delar alltså samma 

grund: de är argument för vad Andersson kallar inskränkning av yttrandefriheten och kommer 

härefter att presenteras samlade för sig, och argumenten mot inskränkning av yttrandefriheten 

samlade för sig. 

 Jan Andersson beskriver tre olika kategorier av argument som kan användas i 

debatten om yttrandefriheten: demokrati-, sannings- och autonomiargument. Argumenten för 

inskränkning av yttrandefriheten på grund av rasism brukar grundas i två problem, att rasism 

är kränkande och att rasismen hotar den allmänna ordningen.
 
Argumenten knyts också till 

olika intressen; meddelarintresse, publikintresse och utanförståendeintressen.
62,63,64

 

2.5.1. Argument för inskränkning av yttrandefrihet kopplade till Andersson 

I de texter som Rönnegård samt Hårdh och Stauffer skrivit beskrivs Svenskarnas parti och det 

höga antalet hatbrott som ett hot mot demokratin (argument A4). SvP har en anti-demokratisk 

retorik och det är en risk för demokratin att nazister och rasister blir mer ”rumsrena”. Dessa 

argument kan kopplas till tanken att det demokratiska styrelseskicket ska ha en rätt till själv-

försvar: yttrandefriheten måste kunna begränsas när åsikterna som annars yttras syftar till att 

avskaffa demokratin i sig, för att kunna skydda den.
65

 Det hot skribenterna varnar för förutsät-

ter, enligt den här linjen, att Svenskarnas parti är ett anti-demokratiskt parti. Argumenten kny-

ter närmast an till ett utanförståendeintresse snarare än ett publik- eller mottagarintresse. Ytt-

randefriheten bör inskränkas därför att det främjar demokratins fortlevnad.  

 Argumentationen för inskränkning av yttrandefriheten grundas mycket i frågan 

om rasismen som kränkande. Debattörerna benämner Svenskarnas parti som nazister och ra-

sister, menar att det är uppenbart att de hatar invandrare och problemen med hatbrott och hets 

mot folkgrupp understryks. I Yttrandefrihetens dilemman skriver Andersson att ståndpunkten 

att det är befogat att inskränka på friheten att yttra rasistiska åsikter till stor del baseras på 

tanken att det finns en viktig skillnad mellan angrepp på en person eller grupps egenskaper 

och åsikter. Egenskaper är konstitutiva för en personlighet medan åsikter kan ändras.
66

 

 De intressen som är i fokus i argumentationen för inskränkning är publik- och 

utanförståendeintressena. Kanske vore det kontraproduktivt att argumentera för meddelarin-
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tressen, som ju nödvändigtvis tillhör Svenskarnas parti eller andra som debattörerna uppfattar 

som rasister.  

2.5.2. Argument mot inskränkning av yttrandefrihet kopplade till Andersson 

I Sandahl och Wibäcks texter ligger stor vikt vid att Svenskarnas parti har den lagliga, och 

demokratiska rätten att demonstrera, och att de är del av alla – alla har rätt att demonstrera i 

Sverige. Andersson presenterar en matris där argumenttyp och intresseperspektiv visar vilka 

värden debattören lyfter fram. Sandahl och Wibäck stöder sina ståndpunkter med demokrati-

argument med meddelarintresset i fokus. Enligt Anderssons matris innebär detta att jämlik-

hetsaspekten är bas för argumentationen.
67

  

 Eftersom Svenskarnas parti är en del av det svenska (demokratiska) samhället, 

något som både Sandahl och Wibäck betonar, ska de alltså ha rätt att uttrycka sina åsikter – 

och så länge de inte bryter mot lagen verkar det inte vara lika viktigt om åsikterna som ut-

trycks förespråkar ett jämlikt samhälle eller inte.   

 Håkan Sandahls argumentation rör hotet mot den allmänna ordningen snarare än 

att rasismen är kränkande – visserligen konsterar han att hatbrott är förfärliga, men det funge-

rar i hans artikel mest som en försäkring om att polisen tar hatbrott på allvar. Han använder 

istället problemet med ordningsstörningar och menar att dessa inte är tillräckliga för att 

Svenskarnas parti inte ska få demonstrera. I Sandahls argumentation verkar motdemonstrat-

ionerna vara det största problemet vid Svenskarnas partis demonstrationer – men detta kan 

inte Svenskarnas parti bestraffas för: ”Detta ter sig självklart, då det annars vore så att endast 

åsikter som majoriteten i samhället delar, kan framföras med skydd av yttrandefriheten och 

demonstrationsrätten.”
68

 Andersson tar upp en liknande tanke, att om samhället skulle för-

bjuda åsikter och moraluppfattningar som inte överensstämmer med tidens majoritetsuppfatt-

ning finns risken för en ”moralisk diktatur”.
69

 Här kan Sandahl sägas argumentera för ett utan-

förståendeintresse snarare än för meddelarintresset: genom att inte låta motdemonstrationerna 

påverka Svenskarnas partis rätt att demonstrera skyddas ett slags demokratiskt värde: rätten 

att uttrycka åsikter och uppfattningar som inte är i linje med majoritetens. 

 Detta argument skulle också kunna förknippas med meddelarautonomin, tanken 

att det är problematiskt om staten begränsar vissa medborgares rätt att yttra sina åsikter. 

Autonomiargumentet, menar Andersson, ger yttrandefriheten en karaktär av immunitet mot 
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andra begränsningar, den får inte hindras. Detta innebär, enligt Andersson, att det är ett av de 

mest kraftfulla argumenten mot inskränkning av yttrandefriheten.
70

 

 Argumentationen mot inskränkning av yttrandefriheten tar inte upp publikintres-

set såsom argumentationen för inskränkning gör. Detta ter sig kanske självklart, då kränkning 

av individer och grupper kan ses som ett starkt argument mot att få uttrycka alla åsikter. Det 

är dock möjligt att argumentera för att en generös yttrandefrihet är bra för publiken: en kan till 

exempel mena att det är bättre att publiken får tillgång till största möjliga variation av åsikter 

för att få så upplyst uppfattning som möjligt. Kanske vore detta dock inte lika effektivt som 

argumentationen att Svenskarnas parti är del av det svenska demokratiska samhället som alla 

andra.  
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3. Avslutande diskussion 

Syftet med undersökningen var att försöka nå en djupare förståelse för de argument som an-

vänds för att kritisera eller försvara inskränkningen av rätten att yttra rasistiska åsikter i sam-

hället. Med hjälp av en pragmadialektisk argumentationsanalys har jag funnit en mängd ar-

gument från sex debattexter som hade Svenskarnas partis demonstrationer som en gemensam 

utgångspunkt. Argumenten har sedan kategoriserats och tolkats utifrån ett antal topiker, häm-

tade från Chaïm Perelman och Lucie Olbrecht-Tytecas topikteori samt utifrån de argumentty-

per Jan Andersson presenterar i Yttrandefrihetens dilemman. 

 Både topikanalysen och tolkningen utifrån Jan Anderssons argumenttyper visar 

tydligt att debattörernas fokus skiljer sig starkt åt. Eric Rönnegård, Robert Hårdh och John 

Stauffers argument grundar sig i en syn på individers och gruppers rätt att inte utsättas för 

kränkningar. I turordningstopiken syns detta där argumentationen vilar på principen att ingen 

ska kränkas och tanken att hatbrott är tillräckligt för att inte tillåtas att demonstrera. I jämfö-

relsen med Jan Anderssons argument blir argumentationen utifrån publikintresset tydliggjord. 

 Håkan Sandahl och Ulf Wibäck lägger istället vikten vid allas rätt att demon-

strera, ett värde som skulle kunna vara lika svårt att säga emot som att ingen ska utsättas för 

offentliga kränkande yttringar. Sandahl och Wibäck utmanar inte synen på Svenskarnas parti 

som nazister, men i deras argumentation ligger ställningstagandet att SvP faktiskt inte har 

begått brott – i alla fall inte brott som ger skäl till förbjudna demonstrationer. Anderssons ar-

gumenttyper visar att Sandahl och Wibäck fokuserar på meddelarintresset och att deras argu-

mentation därmed vilar på en jämlikhetstanke. 

 Jämlikhetstanken återkommer i topiken rättviselagen som visar att debattörerna 

ser olika på rättvisan, och att det går att argumentera på olika sätt utifrån den. Att det ska vara 

rättvist är självklart – men är det mest rättvist att alla får komma till tals eller att ingen ska 

känna sig kränkt på grund av till exempel hudfärg eller etnisk bakgrund? Undersökningen har 

alltså visat att samma topik används av båda sidor i debatterna, men på olika sätt: att alla 

människor ska behandlas lika kan både innebära allas lika rätt att demonstrera som det kan 

betyda allas lika rätt att inte utsättas för hat. Dessa är debattens starkaste värderingar. 

 I de artiklar som undersökts framställs demokratin som ett oumbärligt värde för 

vårt samhälle; Svenskarnas parti kan ses som ett hot mot den – men det kan också uppfattas 

som odemokratiskt att inte låta dem demonstrera. Tolkningen utifrån Jan Anderssons argu-

menttyper visar att debattörerna på båda sidor kan argumentera utifrån de utanförståendein-

tressen som olika värden kan utgöra. De kan vilja rädda demokratin genom att hindra att ras-
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ismen och nazismen blir mer accepterad i samhället – eller genom att se till att alla åsikter är 

värda att skyddas.  

 Tydligt i debatten är vilka värden som inte kan utmanas. Rättvisan är en stark 

princip, liksom att följa lagen. Med dessa värden som grund presenteras olika tolkningar och 

perspektiv för läsarna. Slutsatsen blir alltså att det inte är någon svårighet för debattörerna att 

använda samma topiker i sina argumentationer, men att olika värderingar och intressen påver-

kar hur de använder dessa topiker. På detta sätt ställs principer och värderingar mot varandra, 

men på ett sätt som gör det möjligt för debattörerna att förlita sig på att de inte rör sig långt 

från principer läsarna kan förväntas acceptera – helt i linje med det Perelman understryker: att 

argumentationen är beroende av gillandet av premisserna. 
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