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Abstract 

In this study an argument analysis was used to examine the public discussions concerning the 

right-wing radical movements’ freedom of expression. The main purpose is to contribute with 

academic research to the on-going policy discussions. The study was conducted by analyzing 

how different debaters in media and the Nordic Resistance Movement (NMR) discuss freedom 

of expression and its legal limitations for the right-wing radical movements. The argumentation 

was further examined to understand whether the arguments had legal basis. The empirical 

material consisted of 15 media articles selected from the news archive Retriever Research, seven 

articles acquired from Nordfront.se and NMR’s political manifesto. The material was analyzed 

using Habermas’ theory of communicative action to understand the rationality of the 

argumentation and its legal basis. 

 

The results show that some of the debaters argue that democracy presuppose an extensive 

freedom of expression while others valued the individuals’ right to protection from harmful 

speech higher. NMR on the other hand argued that freedom of expression need to be further 

extended and claimed that their intention was to abolish the law prohibiting hate speech. NMR’s 

arguments had an absence of legal basis. The analysis indicated that the debaters in mass media 

upheld the terms for communicative action, but NMR failed to do so. This study further 

manifests that too extensive regulations of freedom of expression could mean that lifeworlds 

become colonized by the system’s steering media law. Consequently, “law as a medium” 

substitutes communication in the lifeworld, resulting in exclusion and distorted communication. 

 

Keywords: Argument analysis, communicative action, Freedom of expression, right-wing 

radicalism, Nordic resistance movement. 

Nyckelord: Argumentationsanalys, högerradikalism, Kommunikativt handlande, Nordiska 

motståndsrörelsen, yttrandefrihet. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Det svenska statsskicket bygger enligt 1 kap 1 § av Regeringsformen (SFS 1974:152) på att 

“all offentlig makt utgår från folket.”. Fri åsiktsbildning är enligt samma paragraf nödvändig 

för att upprätthålla det svenska folkstyret. De mänskliga rättigheterna “reglerar förhållandet 

mellan staten och individen”, vilket innebär att de både begränsar statens makt över individen 

och utgör skyldigheter för staten (Regeringen 2018). De mänskliga rättigheterna är stadgade i 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, som antogs 10 december 1948 

(Regeringskansliet 2011, s.3). Det är således inga nya stadgar, utan de har snart funnits i över 

70 år. Yttrandefriheten är även inskriven i en av Sveriges grundlagar, Regeringsformen 2 kap. 

om grundläggande fri- och rättigheter. Yttrandefrihet och demokrati är starkt 

sammankopplade, vilket har varit ett känt faktum ända sedan det demokratiska statsskickets 

begynnelse (Balkin 2004, s.28). Den stora skillnaden i dagens samhälle är hur yttranden 

kommuniceras. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har medfört nya 

kommunikationssätt, där fler människor har möjlighet att uttrycka sig (Carlsson 2016, s.187-

188). Det innebär att de mänskliga rättigheterna, varav yttrandefriheten är en av de mest 

grundläggande, ställs inför nya utmaningar (ibid.). Den digitala utvecklingen förändrar den 

sociala kontexten som yttranden sker i, likt det radio och TV tidigare har gjort (Balkin 2004, 

s.2). Den här studien har sin bakgrund i att yttrandefriheten och dess betydelse behöver 

studeras i nutida media och på Internet. 

  

Lydelsen av yttrandefrihet enligt artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter är att:  

“Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan 

ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 

uttrycksmedel och oberoende av gränser”.  

 

Uttrycksmedlen som används för att sprida information har blivit fler i samband med 

digitaliseringen, där Internet har blivit en arena för åsiktsbildning utöver de mer traditionella 

uttrycksmedlen radio, TV och tidningar. Yttrandefriheten utsätts för större påfrestningar och 

utmaningar i en digital kontext, där varje människa är fri att publicera sin egen text, till 

skillnad från de klassiska medierna (Carlsson 2016, s.190). Yttrandefriheten som beskriven i 

RF 2 kap. 1 § är en viktig del av samhället eftersom den tillåter människor att fritt uttrycka 

sina åsikter samt att argumentera för sin sak. Enligt artikel 19 i FN:s internationella 
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konvention om medborgerliga och politiska rättigheter får inskränkningar av yttrandefriheten 

utövas om de finns angivna i lagen och de är nödvändiga. Yttrandefriheten får därför 

begränsas i enlighet med artikel 19 3 st. om det krävs “a) för att respektera andra människors 

rättigheter eller anseende,” eller “b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna 

ordningen, folkhälsan eller sedligheten.”. Lagen om hets mot folkgrupp i BrB 16 kap. 8 § är 

ett exempel på en begränsning av yttrandefriheten, som är ett lagrum som huvudsakligen är ett 

skydd för minoritetsgrupper (Åklagarmyndigheten 2016, s.10). Myndigheterna får i enlighet 

med bestämmelserna i YGL 1 kap. 3 § däremot inte censurera material som ska publiceras, 

med undantag för film som får förhandsgranskas. 

 

Mot bakgrund av att studien ska undersöka yttrandefrihet är det intressant att göra det i en 

högerradikal kontext, med anledning av hur aktuellt det är med högerradikala rörelsers 

yttrandefrihet i samband med riksdagsvalet 2018. Högerradikala rörelsers ideologier 

karaktäriseras vanligen av fem kännetecken: nationalism, xenofobi, rasism, anti-demokrati 

och en önskan om en stark statsmakt med repressiva funktioner (Mudde 1995, s.206). Den 

högerradikala rörelse som studeras är Nordiska motståndsrörelsen (NMR). NMR är en 

organisation som Säkerhetspolisen klassificerar som Sveriges farligaste naziströrelse 

(Mokhtari 2017). Vid presentationen av Säkerhetspolisen årsbok framkom det att 

extremistmiljöerna växer och att hotet mot Sverige är större än på länge (Sundberg 2018). 

NMR uppger själva på sin webbsida att 2018 är ett viktigt år då det är första gången de ställer 

upp i ett val (Saxlind 2018). Behovet av att studera högerradikala rörelser ökar i samband med 

att intresset och uppmärksamheten kring högerradikala miljöer ökar (Mulinari & Neeregaard 

2015, s.506). Ur ett rättssociologiskt perspektiv är det relevant att yttrandefriheten, som är en 

viktig del av demokratin, ingående diskuteras och problematiseras. Likaså finns det relevanta 

skäl för att undersöka yttrandefrihet för de högerradikala rörelserna, studera hur dem själva 

argumenterar gällande sin rätt att uttrycka sig och hur debattörer i massmedia argumenterar 

kring högerradikala rörelsers rätt att uttrycka sig. En analys av de olika aktörernas 

argumentation för yttrandefriheten eller dess begränsningar är därför adekvat att utföra, där 

den rättsliga relevansen problematiseras.                                                     

1.2 Rättssociologisk relevans 

Den här studien har en rad rättssociologiskt relevanta infallsvinklar. För det första är det 

relevant att studera hur olika debattörer argumenterar om yttrandefrihet och högerradikala 
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rörelser för att skapa en bättre rättssociologisk förståelse för området och lämna ett bidrag till 

pågående debatt. Det är för det andra adekvat att undersöka hur yttrandefriheten, som både är 

grundlagsfäst och en mänsklig rättighet, påverkas av att rörelser som NMR får demonstrera 

och visa upp sig i offentligheten. För det tredje är media en viktig beståndsdel i ett 

demokratiskt samhälle (Stetka & Örnebring 2012, s.55) och därför är det också 

rättssociologiskt relevant att studera vilka krav på begränsningar debatten medför och hur det 

relaterar till lagstiftningen och dess praktik. Enligt Mediebarometern läser ungefär två 

tredjedelar av befolkningen dagligen en dagstidning (Hellingwerf, 2016). Det betyder att 

medier når ut till ett stort antal människor och därmed blir en viktig aktör för normbildning. 

För det fjärde använder NMR sin nättidning Nordfront till att sprida åsikter och det innebär att 

det finns ett behov att studera vilka åsikter och värderingar som sprids där samt hur de 

använder lagstiftningen som argument för att få uttrycka sina åsikter. Faktumet att det är 

riksdagsval det här året, ökar den rättssociologiska relevansen för yttrandefrihet och 

högerradikalism, framförallt när det av bl.a. Säkerhetspolisen rapporteras om att NMR växer 

sig allt starkare. Slutligen är den rättsliga relevansen och maktförhållanden i argumentationen 

av intresse för att undersöka trovärdigheten. 

1.3. Tidigare forskning 

Inför denna uppsats genomfördes en systematisk kunskapsöversikt enligt metodologin 

utvecklad av Urinboyev, Wickenberg & Leo (2016), för att få en överblick över aktuell 

forskning inom det här kunskapsområdet. Med hjälp av den inhämtades kunskap om aktuella 

begrepp och tidigare forskningsresultat. Söksträngarna som användes var: 1. yttrandefrihet 

OR freedom of expression OR freedom of speech AND democracy AND digital media OR 

media OR communication, 2. freedom of expression AND digital media OR digitisation AND 

democracy AND hate speech och 3. Freedom of expression OR freedom of speech AND right 

wing extremism AND AB media.  

 

Sökning genomfördes i databasen EBSCO, vilket resulterade i 28 relevanta artiklar som 

sparades i Zotero. Efter en “abstract screening” kvarstod 20 artiklar. Sedan gjordes en 

“fulltext screening” utifrån valda exkluderings- och inkluderingskriterier, vilket resulterade i 

att tio artiklar återstod. Den befintliga forskningen inom det här kunskapsområdet har en 

avsaknad av rättssociologiska, kriminologiska eller sociologiska perspektiv, den är antingen 

juridiskt inriktad eller berör forskning inom media och kommunikation. Forskningen berörde 



 4 

temana yttrandefriheten och dess begränsningar, yttrandefrihet i högerradikal miljö och 

yttrandefrihet i media. Temana avhandlades sällan tillsammans. Utifrån kunskapsöversikten 

finns det en kunskapslucka inom det valda undersökningsområdet.  

1.3.1 Yttrandefrihet i media 

Digitala medier kan föra med sig både för- och nackdelar, vilket de två artiklarna i det här 

problemområdet behandlade. Forskarna var överens om att digitaliseringen och Internet har 

medfört en demokratisering av offentligheten där fler har möjlighet att uttrycka sig. Detta 

samtidigt som digitaliseringen innebär nya utmaningar för journalistiken som har en starkt 

förankrad demokratisk roll (Steen-Johnsen & Enlojras; Stetka & Örnebring 2012). Forskarna 

menar att det är väldigt aktuellt att studera media, demokrati och demokratiseringsprocesser, i 

den nya digitala åldern. Internet har förändrat hur medieartiklar produceras, sprids och 

konsumeras. Digitala medier har förmågan att skapa en mer öppen och mångfacetterad allmän 

debatt, men kan också bli ett verktyg där högerradikala kan sprida sin manipulation och 

hatpropaganda (Stetka & Örnebring 2012). Steen-Johnsen & Enlojras (2016) menar att 

kommunikationen i offentligheten är begränsad av normer och värderingar och att 

yttrandefriheten därför även den är begränsad. Moralnormer och lagen är därför nära 

sammankopplade. En fri diskussion i det offentliga rummet förutsätter att en mångfald av 

åsikter tolereras (ibid.; Stetka & Örnebring 2012). Slutligen visar forskningen att det finns ett 

stort stöd för yttrandefriheten som abstrakt begrepp, men när det bryts ned till specifika 

situationer, gällande specifika grupper, minskar stödet. Steen Johnsen & Enlojras (2016) 

forskning visar att en majoritet av befolkningen vill begränsa yttrandefriheten gällande 

nedsättande tal, trots att det inte är förbjudet enligt lagen. 

1.3.2 Yttrandefrihet i en radikal miljö 

Det här temat inkluderar två artiklar som båda studerar hets mot folkgrupp i en högerradikal 

kontext. Artiklarna problematiserar hets mot folkgrupp i ett rättsligt sammanhang och 

forskarna menar att rätten fokuserar på situationen där någonting yttras snarare än vad som 

yttras (Pégorier 2018; Sorial 2015). Det innebär att yttranden som innehållsmässigt faller 

under hets mot folkgrupp, inte gör det i rätten. Pégorier (2018) studerar huruvida yttranden 

som förnekar att folkmord har ägt rum kan falla under lagen om hets mot folkgrupp och 

refererar till Europakonventionen och FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter. Den förstnämnda uttrycker att upprörande yttranden ingår i yttrandefriheten 
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medan den sistnämnda innebär att yttrandefriheten skulle kunna begränsas med hänsyn till 

nationell säkerhet, territoriell integritet, till skydd av moral eller hälsa, eller för allmänhetens 

säkerhet. Sorial (2015) menar att definitionen av hets mot folkgrupp inte längre räcker till, 

vilket Pégorier (2018) menar kan åtgärdas med ett ramverk bestående av innehållet och 

formen på yttrandet: den sociala kontexten, talarens position i samhället, yttrandets spridning 

och syfte. Det kan användas för att fastställa om ett yttrande faller under hets mot folkgrupp 

och därmed är brottsligt. 

1.3.3 Yttrandefrihetens begränsningar och utmaningar i dagens samhälle 

Det här temat rymmer fyra artiklar där forskarna är eniga om att yttrandefriheten är hotad 

(Balkin 2004; Bangstad 2012; Carlsson 2016; O’Flaherty 2012). I två av artiklarna menar 

forskarna att många saknar kapitalet som krävs, framförallt information och kunskap, för att 

deltaga i den demokratiska debatten (Balkin 2004; Carlsson 2016). Utan det kapitalet blir det 

svårt att deltaga i den demokratiska kulturen, där alla har möjlighet att få deltaga (Balkin 

2004). Globaliseringen och digitaliseringen kopplar samman människor från olika delar av 

världen men leder också till uteslutning och försvar av gränser och identiteter (Carlsson 

2016). O’Flaherty (2012) menar att yttrandefriheten är hotad i dagens samhälle genom att 

journalister utsätts för hot och våld, arbetet mot terrorismen inkräktar på yttrandefrihetens 

gränser när censuren och övervakningen på Internet ökar och kraven på en utvidgning av 

lagen om hets mot folkgrupp ökar. Det blir också allt svårare att skilja på propaganda, 

nyheter, kunskap och reklam i samband med att det blir enklare att sprida desinformation och 

manipulera andra på nätet (Carlsson 2016; O’Flaherty 2012). 

 

I två av artiklarna påpekar forskarna att digitaliseringen har påverkat kontexten för 

yttrandefriheten, men att demokratiska principer som yttrandefriheten förblir lika viktiga 

(Carlsson 2016; O’Flaherty 2012). O’Flaherty (2012) menar att yttrandefriheten är 

grundläggande för hela systemet med mänskliga rättigheter och är den rättighet som det bryts 

mot i störst utsträckning. Det tyder på att yttrandefriheten inskränkts genom att 

meningsskiljaktigheter och alternativa åsikter har blivit förtryckta. Yttrandefriheten som 

rättighet har alltid varit föremål för spänningsförhållanden mellan staten, medborgarna och 

inom samhället självt (Carlsson 2016). Yttrandefriheten är komplext med legala, etiska och 

moraliska dimensioner, som i slutändan handlar om allas lika värde (ibid.).  
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Forskningen konstaterar att gränsdragningen för yttrandefriheten är svår att balansera när 

samhället blir allt mer digitalt (Balkin 2004; Bangstad 2012; Carlsson 2016). Med öppenhet 

följer risker som nya möjligheter att sprida hat, hot och trakasserier. De menar att det krävs en 

balans mellan yttrandefriheten och inskränkningar av den, för att säkerställa allas rätt att 

uttrycka sig på Internet samtidigt som den personliga integriteten och tryggheten inte 

åsidosätts. Bangstad (2012) menar att en sådan balans mellan yttrandefriheten och individens 

rätt till skydd är både nödvändig och lämplig i en demokrati. En absolut frihet är inte möjlig 

och en yttrandefrihet utan begränsningar finns inte någonstans i världen (ibid.).  

1.4. Syftesformulering samt frågeställningen 

Syftet med den här studien är att bidra till pågående policydiskussioner om yttrandefrihet och 

högerradikala rörelser, med vetenskapligt grundad kunskap avseende den offentliga debatten 

inom ämnet. Studien kan därmed skapa en bättre förståelse för vilka avsiktsförklaringar 

gällande rättsliga förändringar som diskuteras i debatten samt vilken grad av rättslig relevans 

argumenten har. Ett sekundärt syfte är att bidra till rättssociologisk kunskap om hur 

argumentationsanalys i kombination med Habermas teori om kommunikativt handlande kan 

ligga till grund för forskning om offentliga diskussioner avseende rättsutveckling. Den 

offentliga debattens rationalitet kan då undersökas för att synliggöra makt och exkludering. 

Vilket leder fram till följande frågeställning:  

 

● Hur och med vilken grad av rättslig relevans argumenterar olika debattörer som är 

engagerade i den offentliga diskussionen om yttrandefrihet och högerradikala rörelser? 

1.5 Avgränsningar 

Inledningsvis avgränsades högerradikala rörelser. Som det redogjordes för i avsnitt 1.1 

inkluderas rörelser med de fem kännetecknen: nationalism, xenofobi, rasism, anti-demokrati 

och en önskan om en stark statsmakt med repressiva funktioner (Mudde 1995, s.206). Utifrån 

den definitionen har studien avgränsats till NMR. Tidsperioden som kommer att beröras är 

åren 2014-2018, för att beröra två riksdagsval.  

  

Yttrandefrihet och dess begränsningar som analyseras i uppsatsen kan innebära olika saker. 

Avgränsningen i den här uppsatsen är att yttrandefrihetslagstiftningen i RF, YGL, BrB samt 

konventioner som Sverige har ratificerat berörs, det vill säga Europakonventionen, FN:s 
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konvention om mänskliga rättigheter och även den internationella konventionen om 

avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (SÖ 1971:40). En mer ingående diskussion 

om aktuell lagstiftning finns i avsnitt 1.7 och i bilaga 2 finns alla aktuella lagutrymmen att 

tillgå. Yttrandefrihet inkluderar i studien bl.a. mötesfriheten, föreningsfriheten och 

demonstrationsfriheten, eftersom de friheterna möjliggör att människor kan uttrycka sina 

åsikter och deltaga aktivt i en demokrati. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består först av en inledande del, som innehåller bakgrund och problemformulering 

där ämnet yttrandefrihet i en högerradikal kontext introduceras. Det leder vidare till avsnittet 

om rättssociologisk relevans där ämnet motiveras utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. 

Under nästa avsnitt, tidigare forskning, redovisas forskning utifrån tre identifierade teman i 

den systematiska kunskapsöversikten. Uppsatsen fortsätter med syftet och frågeställningen 

där studiens riktning presenteras. Därefter kommer avgränsningarna, där högerradikala 

rörelser och yttrandefrihet samt tidsperiod preciseras. Näst på tur är ett avsnitt om aktuella 

grundlagar, lagar och konventioner som diskuteras i förhållande till uppsatsen och varandra. 

Sedan når läsaren teoriavsnittet, där Habermas teori om kommunikativt handlande 

presenteras. Under metod och material presenteras och diskuteras urvalsprocessen, materialet 

som samlat in och argumentationsanalysen som metod. Under resterande delar av metoden 

beskrivs vald metod för analys av materialet, hur prövningen av argumentens beviskraft har 

gjorts och till sist diskuteras metoden och materialet kritiskt. 

  

Sedan kommer den avhandlande delen, som inleds med resultat. Resultatet har delats upp 

efter tre teman där argumentationen redovisas. Efter varje tema finns en underrubrik med 

argumentens beviskraft, där argumentens hållbarhet och relevans redovisas. Nästa avsnitt är 

analysen, där resultatet analyseras med hjälp av redovisade teoretiska begrepp. Analysen är 

uppdelad efter samma teman som resultatet. Till sist återstår den avslutande delen, med 

diskussion och slutsats, där frågeställningen lyfts och besvaras sammanfattat, samt lyfts i ett 

större rättssociologiskt sammanhang. Under kritisk tillbakablick diskuteras svårigheter under 

studiens genomförande. 
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1.7 Avsnitt om aktuella lagar 

Det här avsnittet presenterar aktuella grundlagar, lagar och konventioner som blir berörda i 

denna uppsats. Avsnittet utgör en introduktion av lagstiftningen och en tydlig avgränsning av 

gällande rätt på området. Avsnittet syftar till att skapa en tydlighet för läsaren om de mest 

relevanta delarna ur lagen, de återfinns mer utförligt i bilaga 2. För att besvara 

frågeställningen krävs att lagarna aktualiseras i ett avsnitt, eftersom argumentens rättsliga 

relevans ska undersökas. Hållbarhetsprövningen av argumenten sker med utgångspunkt i 

aktuell lagstiftning. 

 

Internationella överenskommelser har olika tyngd i svensk rätt och måste införlivas för att 

gälla som lag, vilket görs antingen genom inkorporering (där det bestäms att lagen ska gälla i 

svensk rätt) eller transformering (där den skrivs in i svensk lag). Europakonventionen är ett 

exempel på en överenskommelse som är införlivad i svensk rätt (Regeringskansliet 2007, s.5-

6). FN-konventionerna om medborgerliga och politiska rättigheter är ett exempel på en 

internationell överenskommelse som inte krävde inkorporering eller transformering då 

bestämmelserna redan fanns i svensk lagtext. Utan att bli införlivade i svensk rätt, kan 

överenskommelserna inte åberopas i svensk domstol men rätten ska trots det tillämpa svensk 

rätt utan att strida mot konventionerna om mänskliga rättigheter. Av den anledningen och att 

debatten tar stöd i konventionerna har de inkluderats, trots att domstolen inte kan döma utifrån 

dem (ibid.). 

 

Dels utgår studien ifrån grundlagarna i RF 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, RF 2 

kap. Skydd mot diskriminering och RF 2 kap. förutsättningar för begränsningar av fri- och 

rättigheter. RF 2 kap. statuerar tydligt vad som är fri- och rättigheter och hur de får begränsas 

(SFS 1974:152). En begränsning av yttrandefriheten finns i lagrummet om hets mot folkgrupp 

i BrB 16 kap 8 § (SFS 1962:700). Begränsningen lyder att om en person i ett meddelande 

hotar eller uttrycker missaktning för personer med annan ras, etnicitet, sexuell läggning, 

hudfärg etc. kan denne bli dömd för det. Om en begränsning av fri- och rättigheterna ska 

göras måste det finnas stöd för det i lagen och det får endast ske om det är nödvändigt och 

inom ramen för ett demokratiskt samhälle. Begränsningar får inte vara ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen och inte heller göras på bekostnad av absoluta fri- och rättigheter 

(Regeringskansliet 2007, s.4). Utöver redan nämnda lagar finns det viktiga konventioner att 

beröra, bland annat Europakonventionen, FN:s konvention om mänskliga rättigheter och även 
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den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (SÖ 

1971:40).  

 

Sverige har en skyldighet att skydda och främja de olika rättigheterna som finns i landet, då 

svenska staten har ratificerat konventionerna om mänskliga rättigheter (Regeringskansliet 

2007, s.3). De mänskliga rättigheterna är inkluderade i större delen av det svenska 

rättssystemet, de finns bland annat inskrivna i grundlagar, i lagar, föreskrifter och i EG-rätten 

(ibid.). 

  

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, har blivit antagna, vilket gör dem till gällande lag i Sverige. Innebörden av det blir 

att domstolar och svenska myndigheter har en skyldighet att respektera konventionen, precis 

som med all annan svensk lagstiftning, i enlighet med Statsskickets grunder i RF 1 kap. 

Eftersom staterna i de anslutna länderna till Europakonventionen har en skyldighet att 

säkerställa att fri- och rättigheterna respekteras, måste statens lagstiftning överensstämma med 

kraven i konventionen (Ehrenkrona 1999, s.7). Kraven är stadgade i RF 2 kap 19 § 

(SFS:1974:152), under lydelsen att: “Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” Lag (2010:1408). 

Utgångspunkten för arbetet med de mänskliga rättigheterna har sin grund i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheterna har utvecklats och finns i 

flera andra konventioner som är bindande för konventionsstaterna, däribland Sverige 

(Regeringskansliet 2011, s.1). Den internationella konventionen om avskaffandet av alla 

former av rasdiskriminering (SÖ 1971:40) trädde i kraft i Sverige år 1977. 

Konventionsstaterna ska ansvara för att främja allas mänskliga rättigheter. De grundläggande 

friheterna ska respekteras för varje individ och alla har rätt att inte bli diskriminerade på grund 

av kön, ras, språk eller religion. Alla människor ska vara lika inför lagen och ha rätt till 

rättsligt skydd mot diskriminering (Utrikesdepartementet 2006, s.2). 

2. Teoretiskt ramverk - Habermas  

Habermas teori om kommunikativt handlande har använts för att undersöka rationaliteten och 

maktförhållanden i debatten. 
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2.1 Kommunikativt handlande 

I Habermas teori om kommunikativt handlande är språket och kommunikation människor 

emellan viktiga inslag (Habermas 1996, s.102-106). Samtalet är en form av social handling i 

teorin om kommunikativt handlande och för att samtalet ska anses vara rationellt måste 

giltigheten i det som sägs kunna motiveras med argument. Habermas begrepp kommunikativ 

rationalitet handlar om förnuft i mänskliga kommunikationer och är förståelseorienterad, 

vilket betyder att målet är att uppnå en inbördes förståelse (ibid., s.99-103). Det skiljer sig 

ifrån rationalitet på logiska grunder, strategiskt handlande eller instrumentellt handlande, som 

istället är framgångsorienterat. Den kommunikativa rationaliteten uppstår genom fri och 

öppen argumentation mellan jämlika parter och ställer krav på att det som yttras är giltigt och 

rationellt motiverat. De tre villkoren som behöver vara uppfyllda i en kommunikativ handling 

är: sanning (i den objektiva världen), moralisk riktighet (i den sociala världen) och 

sannfärdighet eller uppriktighet (i den subjektiva världen) (ibid., s.102-106.). Yttrandet 

behöver därför vara sant, handlingen inte bryta mot den normativa kontexten och talaren 

behöver vara uppriktig med intentionen bakom handlingen (ibid., s.126).  

2.2 Det ideala samtalet 

Det ideala samtalet, enligt Habermas, syftar på ett förståelseorienterat samtal där konsensus 

uteslutande bygger på ett gemensamt erkännande av argumentens egenvärde. Med hjälp av 

kommunikativt handlande ska en intersubjektiv ömsesidig förståelse nås i samtalet (ibid., 

s.145). Sanningen kan enbart uppstå ur en rationell dialog på lika villkor. En maktutövning av 

systemet och en uteslutning av grupper i samhället får inte existera i ett demokratiskt 

samhälle, där de hindras från att ta del av rättigheter. Om inte alla har samma möjligheter att 

komma till tals blir kommunikationen förvrängd (Dahlberg 2005, s.111). Inom offentligheten 

sker ett utbyte av giltighetsanspråk där det bättre argumentet vinner, vilket betyder att 

kommunikationen är känslig för meningsskiljaktigheter (ibid., s.113). Kritiker ifrågasätter den 

demokratiska giltigheten i en kommunikativt uppbyggd offentlighet och menar att 

idealiseringen leder till en ojämn maktbalans. De menar bl.a. att makt inte kan separeras från 

diskursen och att grupper exkluderas (ibid.).  

2.2 System och livsvärld 

Habermas utgår ifrån att samhället och det sociala livet kan betraktas utifrån två perspektiv, 

system och livsvärld, med olika rationalitetsformer och handlingsorienteringar (Habermas 
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1996, s.376-388). Systemet, som omfattar de ekonomiska och politiskt-administrativa 

systemen, är underkastat styrningsmedierna makt och pengar, och har en instrumentell 

rationalitet (Habermas 1996, s. 376-390). Styrningsmedierna har förmågan att organisera 

handlingssystem för att de ska fungera stabilt och effektivt, men om de tillåts styra i för hög 

grad kan de också bidra till en förvrängd kommunikationsprocess (ibid.). Systemintegration 

och stabilitet uppnås genom instrumentellt och strategiskt handlande. Styrningsmedierna 

fungerar utifrån belöningar och bestraffningar som handlandet leder till, vilket till stor del 

betyder en avsaknad av normer, avsikter, handlingsmål och personliga motiv i samspelet. 

Enligt Habermas uppkommer mening, solidaritet och personlig identitet inte inom systemets 

ramar, utan i kommunikationen i livsvärlden. Livsvärldens perspektiv är deltagarorienterat 

och symboler förmedlas genom den förståelseorienterade kommunikationen (ibid.). Den 

sociala integrationen nås genom att giltigheten i språkliga yttranden erkänns genom en 

konsensus. Om styrningsmedierna tillåts styra även i livsvärlden och hindrar den fria 

kommunikationen har systemet koloniserat livsvärlden (Habermas 1987, s.166). När det 

händer uppstår en potentiell förlust av frihet (ibid., s.323). Vid kolonisering av livsvärlden 

inkräktar styrningsmedierna på kulturell reproduktion, social integration och socialisation 

(Habermas 1987, s. 324). En rationell kommunikationsprocess förutsätter en avsaknad av 

systematiskt förvrängd kommunikation, där styrningsmedierna makt, pengar, vetenskap som 

ideologi leder till pseudo-konsensus (Carlsson 1988, s. 231). En konsensus på rätta grunder 

kan enbart nås genom kommunikation och bra argument (ibid.). 

2.3 Rätten som styrningsmedium och rätten som institution 

Habermas skiljer mellan rätten som kommunikativ institution och rätten som 

styrningsmedium (Carlsson 1988, s.233). Enligt Habermas har grunden för livsvärldens 

förförståelse urholkats av det kommunikativa handlandet till den grad att det inte längre finns 

en ”bas för enighet” att falla tillbaka på. Det kan hanteras med hjälp av styrningsmedierna 

som då ersätter språket som verktyg för koordination med instrumentell rationalitet 

(Habermas 1987, s.365). Rätten som styrningsmedium är åtskild ifrån livsvärlden och 

införlivas av instrumentell rationalitet, utifrån politiska och ekonomiska systems funktionella 

behov (Habermas 1987, s.366-68). Rätten som institution tillhör livsvärlden och inhyser en 

kommunikativ möjlighet (ibid., s.232-235), och kräver rättfärdigande utifrån moral (Banakar 

& Travers 2013, s.83). Rätten som institution har sin grund i att alla parter, med hjälp av ett 

”kommunikativt tvång”, kan inkluderas i kommunikationen:  
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”rättens betydelse, kvalitet och legitimitet kommer att ligga i dess förmåga att sätta igång 

kommunikation mellan olika parter. En kommunikation som kan stimulera till (självreglerande) 

läroprocesser och till en demokratisering” (Carlsson 1998, s.235). 

 

Rätten som institution kan fungera informationsförmedlande till systemet, som saknar 

moralisk-praktiska aspekter (ibid.). Rätten som institution innebär att rättsregler växer fram 

underifrån medan rätten som styrningsmedium innebär rättsregler som påtvingas uppifrån 

(Hydén 2002, s.133). 

2.4 Habermas sociala handlingar 

Utöver kommunikativt handlande som syftar till samförstånd, finns två andra varianter av 

sociala handlingar som båda är strategiska och syftar till att nå framgång i eget syfte, förtäckt 

strategiskt handlande och öppet strategiskt handlande. Vid öppet strategiskt handlande 

eftersträvas framgång, d.v.s. att nå ett mål med största möjliga effektivitet, vilket också 

förmedlas öppet (Habermas 1996, s.100). Vid förtäckt strategiskt handlande uppfyller den ena 

parten i kommunikationen inte villkoren för kommunikativ rationalitet (ibid.). Det förtäckta 

strategiska handlandet kan vara omedvetet vilseledande eller medvetet vilseledande 

(Habermas 1996, s.101). Den förstnämnda innebär att minst en av parterna döljer för sig själv 

att den handlar strategiskt och enbart uppvisar en fasad av att handla kommunikativt. Den 

sistnämnda, medvetet vilseledande, innebär istället att aktören med mening döljer att villkoren 

för kommunikativt handlande inte är uppfyllda (ibid). 

 

Figur 1. Typologi över sociala handlingar (Habermas 1996, s.101) 
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3. Metod och material 

3.1 Material och urval                                                                  

Materialet som har använts för att besvara frågeställningen består av debatt- och ledarartiklar i 

massmedia samt artiklar från NMR:s nättidning Nordfront och deras partiprogram “Vår väg”. 

Tidningarna som har inkluderats i urvalet är lokaltidningar, morgontidningar, kvällstidningar 

och politiskt inriktade tidningar. Insamlingen av relevanta artiklar från massmedia har skett 

ifrån mediearkivet Retriever. Vid sökningen av artiklar användes flera olika söksträngar. Den 

första söksträngen var: “Yttrandefrihet” AND Nordiska motståndsrörelsen, vilket resulterade i 

ca. 1500 artiklar. Den andra var: “Yttrandefrihet” AND “Nordiska motståndsrörelsen” nazi*, 

som resulterade i ca. 300 artiklar. Den tredje: “Yttrandefrihet” AND “Nordiska 

motståndsrörelsen” ledare debatt gav ca. 35 artiklar. Den fjärde och sista: “Yttrandefrihet” 

AND “Nordiska motståndsrörelsen” nazi* ledare “hets mot folkgrupp”, resulterade i ca. 700 

träffar. En sortering av sökresultat gjordes i Retriever utifrån relevans, annars resulterade det i 

många irrelevanta artiklar. Artiklarna som valdes ut är huvudsakligen från år 2017, några 

enstaka är från 2014. 

 

Vid urvalet av artiklar användes ett målinriktat urval, som är ett icke-sannolikhetsurval med 

målet att välja ut artiklar på ett strategiskt sätt, för att de ska vara relevanta för formulerad 

forskningsfråga (Bryman 2011, s.392). Urvalsprocessen var systematisk för att artiklarna 

skulle vara så relevanta som möjligt utifrån undersökningsområdet. Kriterierna var att de 

skulle beröra högerradikala rörelsers yttrandefrihet på ett relevant sätt och tillföra användbar 

information till argumentationsanalysen. Under det första skedet av urvalsprocessen samlades 

40 relevanta artiklar in som sparades till Zotero, där rubrik och översiktligt genomläst text 

avgjorde relevans. Därefter lästes de 40 utvalda artiklarna mer noggrant, vilket resulterade i 

att 30 artiklar fanns kvar. Metoden testades på artiklarna, vilket ledde till ytterligare en 

urvalsprocess som resulterade i 15 st. artiklar. Övriga 15 st. ansågs inte tillföra relevant 

information för att besvara frågeställningen. 

 

Urvalsprocessen för NMR:s artiklar var liknande, däremot användes enbart deras nättidning 

Nordfront.se för att samla in material. Relevanta artiklar söktes fram med söktermen 

yttrandefrihet, som gav artiklar där deras yttrandefrihet och begränsningar av den 

diskuterades. Målinriktat urval användes även här, vilket resulterade i ett urval av 18 artiklar. 
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Efter att ha läst artiklarna mer noggrant reducerades antalet till sju debattartiklar som 

analyserades tillsammans med deras partiprogram. Sammanfattningsvis bestod materialet i 

denna studien av 15 artiklar från massmedia, sju artiklar från NMR (se bilaga 1) och NMR:s 

partimanifest.  

3.3 Argumentationsanalys 

Den valda metoden för den här studien är en textanalys, som används för att urskilja och 

undersöka olika delar av en text (Bergström & Boréus 2012, s .24). Argumentationsanalysen 

valdes eftersom den är inriktad på de olika argumentens struktur. Kommunikation mellan 

människor är en viktig del av samhället och ett centralt inslag för att försöka övertyga 

människor om olika handlingsinriktningar, värderingar etc. Följaktligen är det bra att kunna 

analysera en argumentation, även i textform med hjälp av en textanalys (ibid. s.91). Med hjälp 

av en argumentationsanalys kunde studien kritiskt granska de argument som används 

angående yttrandefriheten och dess begränsningar i en medial och högerradikal kontext. 

Analysen av beviskraft kunde utröna om argumenten som refererade till lagstiftning var 

hållbara och relevanta, och därmed var stödjande eller försvagande för debattörens 

ståndpunkt.  

 

Det finns tre retoriska grundbegrepp som används i argumentationsanalysen och de handlar 

om retorikens sätt att övertyga. Det första retoriska grundbegreppet är Logos, som är den del 

av övertalningsprocessen som försöker övertyga genom att vädja till mottagarens förnuft och 

rationella förmåga att dra slutsatser. En argumenterande text som övervägande består av 

logos-argument innehar få värdeladdade ord och uttryck. Det andra grundbegreppet Ethos 

definierar talarens trovärdighet, genom att skribenten (eller talaren) vädjar till mottagaren med 

hjälp av den trovärdighet som personen besitter. En person som framställs som vis, pålitlig 

eller klok har lättare att övertyga mottagaren. Pathos är det tredje grundbegreppet, där 

skribenten försöker väcka starka känslor hos mottagaren för att kunna övertyga dem. En text 

präglad av pathos framstår ofta som känsloladdad och det förekommer många värdeord (ibid 

s.92). 

 

En argumentationsanalys kan ha flera syften, men just i denna studien användes två syften. 

Det första syftet är ett deskriptivt syfte där argumentationen identifieras och rekonstrueras, i 

det här fallet i debattinlägg och ett politiskt partiprogram (se avsnitt 3.4). Det andra syftet är 
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att en argumentationsanalys försöker avgöra argumentationens beviskraft, för att granska om 

argumenten stärker eller försvagar debattörens ståndpunkt. Det förutsätter att den deskriptiva 

analysen är genomförd (ibid. s.93). I denna studie har bedömningen av beviskraften gjorts 

mot aktuell lagstiftning och aktuella normer (se avsnitt 3.5).  

3.4 Pro et contra-analysen 

Pro et contra-analysen användes för analys av artiklarna. Modellen för hur argumenten ställs 

upp i denna metod är till för att testa argumentens beviskraft. I den deskriptiva delen handlar 

det om att hitta en eller flera teser som har framförts i texten, för att sedan finna argument för 

eller emot tesen som sedan ska relateras till varandra. Därefter bedöms relationen mellan 

argumenten eller mellan argument och tes, och de uttryckta påståendena kontrolleras. Med 

begreppet påstående menas tankeinnehållet som uttrycks av den språkliga satsen. En sats är 

den språkliga formen av ett påstående (Bergström & Boréus, 2012 s.94). Pro et contra-

modellen användes eftersom den prövar beviskraften för argumenten, vilket är passande för 

att kunna besvara hur hög grad av rättslig relevans de olika debattörerna har i sin 

argumentation.  

 

Det första steget i analysen var att söka upp tesen i texten, för att kunna strukturera upp 

argumenten. Tesen är ett påstående som stöds eller undermineras av andra påståenden i en 

text, samtidigt som den inte ska stödja eller underminera andra påståenden. En argumentation 

består bland annat av en tes och ett eller flera argument (ibid. s.98-99). Teserna kan dessutom 

vara normativa eller faktuella. Bearbetningen av texten utförs för det första för att kunna göra 

preciserade tolkningar av satserna och få en förståelse för vilka påståenden som hänger 

samman med vilka (ibid. s.95). För det andra kan bearbetningen också handla om att dela upp 

meningar för att se om det kan finnas flera påståenden i en mening och för det tredje handlar 

det om att kunna sammanfatta flera meningar till ett påstående om det skulle förekomma 

upprepningar (ibid s.98-99).  

  

För att tydligt kunna göra en strukturering av de artiklar som användes, följde den här 

uppsatsen stegen som ingår i en deskriptiv argumentationsanalys, med hjälp av pro et contra-

modellen (ibid. s.103). Här är några beteckningar som har använts för de olika argument och 

premisser som stödjer eller undergräver tesen: 
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●   Næss pro-argument = argument direkt för tesen eller för något annat argument, 

betecknas P. 

●   Næss contra-argument = motargument mot tesen, betecknas C. 

●   Argument av första ordningen = argument som direkt relaterar till tesen, betecknas 

Næss P₁, P₂, P₃ respektive C₁, C₂, C₃. 

●   Argument av andra ordningen = sådana argument som relaterar till argument av 

första ordningen ex P₁P₁.  

●   P₁P₂ = är beteckningen för första pro-argumentet som stödjer andra pro-

argumentet för tesen. 

●   C₁P₂ = är beteckningen för första contra-argumentet mot andra pro-argumentet för 

tesen (ibid. s.100). 

  

Därefter användes begreppet premiss. Boréus & Bergström (2012) beskriver premiss på 

följande sätt:  

“Mellan ett påstående (en tes eller ett argument) och det påstående som stödjer detta (pro-

argument) respektive försvagar det (contra-argument) finns ett uttalat eller underförstått 

påstående som utgör ett slags länk eller bro.” (ibid., s.102).  

●   Premisser betecknas med= φ 

●   I en uppstrukturering kan en parentes runt de outtalade premisserna skrivas ut om 

det finns ett behov av att markera ut premissen (ibid.) 

 

För att förtydliga hur arbetet med pro et contra-modellen har gjorts i denna uppsats, 

presenteras ett exempel på hur tesen och argumenten har ställts upp: 

Tes: Ett förbud mot högerextrema grupper bör införas.  

P1: Trots undertecknandet har Sverige inte fullföljt sitt åtagande och FN har kritiserat Sverige 

flera gånger för att inte leva upp till delar av konventionen. 

C1: Vissa menar att nya lagar inte behövs eftersom vi redan har lagstiftning som täcker den 

typen av brott. 

P1C1: Det stämmer till viss del då Sverige har lagar som kan användas hårdare i domstolar, 

till exempel hatbrottslagstiftningen och hets mot folkgrupp. 

 

I argumentationsanalysen ovan har författaren argumenterat för ett förbud av högerradikala 

rörelser, med ett pro-argument som relaterar direkt till tesen (P1), ett contra-argument som 

relaterar direkt till tesen (C1) och slutligen ett pro-argument för contra-argumentet (P1C1). På 
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det här sättet har varje artikel analyserats, där tesen har sökts upp, för att sedan hitta de 

argument som stödjer eller undergräver tesen. Det har lett till en uppställning som ser ut som i 

exemplet ovan. I resultatet redovisas inte materialet enligt exemplet, utan där har 

uppställningen av “rådatan” istället skrivits om till en flytande text (vilket har gjorts efter att 

beviskraften prövats, se avsnitt 3.5). Argumenten som finns i resultatet är de som är mest 

relevanta och väger tyngst för tesen, detta på grund av att det fanns en stor mängd material 

från pro et contra-analysen som inte skulle rymmas i resultatet. Därför har en selektion gjorts 

av inkluderade argument, med målet att påverka objektiviteten i så liten grad som möjligt. För 

att förtydliga argumenten i resultatet är de markerade med citationstecken. 

3.5 Beviskraften och hållbarheten hos argumenten 

Nästa steg efter pro et contra-modellen var att genomföra en värdering av identifierade 

argument. Det som värderas är om beviskraften i en argumentation är intellektuellt 

övertygande (Bergström & Boréus 2012, s.126). Det finns tre moment att beakta i samband 

med värderingen: först värderas argumentens relevans och hållbarhet, sedan undersöks det 

ifall det finns icke-formulerade argument som skulle kunna vara av betydelse för avgörandet 

av beviskraften. Till sist görs en sammanvägning av beviskraften hos alla argument enskilt 

och sedan tillsammans (ibid.). När en analys av argumentens beviskraft genomförts är det för 

att granska hållbarheten, som har att göra med trovärdigheten. Hållbarheten kontrolleras för 

att pröva beläggen för argumentet, som talaren eller skribenten använder till stöd. För att 

kontrollera beläggen tolkas innebörden av argumentet, för att sedan pröva om pro-argumentet 

för påståendet är trovärdigt (ibid., s.127). I denna studie granskades argumentens hållbarhet 

mot aktuell lagstiftning och konventioner, eftersom den rättsliga relevansen skulle 

undersökas. Hållbarhetsprövningen tog även tidigare forskning i beaktande. De normativa 

argumenten bedöms på ett annat sätt än de faktuella. Det finns flera sätt att verifiera 

normativa argument, det första sättet är att kontrollera om det stämmer överens med ens egna 

och andras moraliska uppfattning. Det andra sättet är att kontrollera om påståendet är en 

allmän princip. Ett tredje sätt är att pröva de normativa argumenten är att relatera dem till 

konkreta fall, eftersom det ofta faller under den moraliska uppfattningen. En 

hållbarhetsprövning handlar om att undersöka om argumentet är ett påstående som är troligt, 

rimligt och sant. Det kan dock vara svårt att ge entydiga svar. Argument kan vara hållbara, 

men deras relevans behöver undersökas. Frågan som då ställs är om argumenten faktiskt 

stödjer eller försvagar en tes eller ett annat argument. För att kontrollera detta är det 
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nödvändigt att hitta premissen som förbinder argumentet med teserna, en högre grad av 

hållbarhet för premissen gör relevansen för argumentet starkare (ibid. s.129-130). 

3.6 För och nackdelar med argumentationsanalys 

Det finns begränsningar med att använda en argumentationsanalys som metod. En av 

begränsningarna är att den lägger ett stort fokus på logos, vilket gör att analysen kan gå 

förlorad på kunskap om pathos och ethos (Bergström & Boréus 2012, s.131). Så länge en 

argumentationsstruktur inte berör ethos och pathos lämnas det utanför. Om det är nödvändigt 

går det att komplettera argumentationsanalysen med en retorisk analys (ibid., s.131). En 

annan begränsning är att det kan förekomma tolkningsproblem vid en argumentationsanalys, 

det första tolkningsproblemet är enligt Bergström och Boréus (ibid., s.132) att det ibland kan 

“krävas ett visst våld på texten” för att göra en uppstrukturering av den. Ibland kan den 

stringenta argumentationen uppfattas enkelt, medan det i andra fall kan upplevas som att 

struktureringen konstrueras av den som utför analysen (ibid.). Nämnda nackdelar med 

metoden upplevs inte ha påverkat argumentationsanalysen i någon större utsträckning, men i 

en del artiklar var det svårt att tyda argumentationen och det upplevdes som att 

argumentationen fick konstrueras på nytt. Det skulle kunna ha orsakats av att det förekom 

flera teser eller oklara argument, som fick tolkas på ett objektivt sätt för att få fram argument 

av vikt för att kunna förmedla syftet i artikeln. En retorisk analys utfördes, men den 

inkluderades inte i uppsatsen eftersom den inte krävdes för att besvara frågeställningen. 

  

En annan nackdel som upptäcktes med den här metoden var att den var väldigt tidskrävande, 

särskilt eftersom analysen av artiklarna skulle vara mer djupgående. Det konstaterades i god 

tid vilket ledde till en begränsning av urvalet. Bergström och Boréus (ibid., s.133) konstaterar 

också att det är en tidskrävande metod, men att det ibland räcker med att hitta de viktigaste 

argumenten för en tes för att minska arbetet (ibid.). Materialet som har analyserats anses vara 

tillräckligt för att kunna besvara frågeställningen, vilket visade sig eftersom resultatet 

upplevdes mättat efter ett tag. Flertalet artiklar var uppbyggda med liknande teser och 

argument och gav snarlikt resultat.  

3.7 Diskussion material 

Artiklarna som har använts bedöms som relevanta för denna studie utifrån kriteriet att de 

berör högerradikalism och yttrandefrihet. Urvalsprocessen förhöll sig objektivt till materialet i 
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den utsträckning det var möjligt. Artiklar valdes ut oberoende av specifika händelser, inget 

aktivt val gjordes för att inkludera t.ex. Almedalen. Kriterierna var en hög relevans på artikeln 

och att det innehöll argument. En kritik mot materialet är att enbart två av artiklarna i 

massmedia är från 2014 och majoriteten från 2017. Det fanns väldigt lite debattartiklar om 

NMR mellan åren 2014-2016, vilket troligtvis berodde på att NMR tidigare hette Svenska 

motståndsrörelsen och att andra högerradikala rörelser var mer aktiva då. Urvalet av artiklar 

från 2014 har fortfarande ansetts vara relevanta då de berör högerradikala rörelsers 

yttrandefrihet mer generellt.  

 

Målet var att nå en mångfald av artiklar och tidningar, som samtliga har stor spridning och 

därmed normativ påverkan. Anledningen till det breda urvalet av tidningar och antalet 

undersökta artiklar är att fånga fenomenet yttrandefrihet ur flera olika perspektiv. Mindre 

tidningar är mer lokalt förankrade och det skulle finnas risk att en tidning som Dagens 

Nyheter enbart hade gett oss en bild av fenomenet. En kontroll av tidningarna har gjorts för att 

säkerställa tillförlitligheten genom att bl.a. undersöka hur etablerade de är. Den ökade 

ytterligare av att Retrievers databas användes och inte en sökmotor som Google, eftersom 

Retriever är ett mediearkiv. En kritik mot valda artiklar är att en av dem är en insändare, men 

den bedömdes som pålitlig och relevant eftersom de ansvariga för Almedalen uttalade sig i 

den. Angående artiklarna som är från Nordfront.se var de flesta artiklarna skrivna av Simon 

Lindberg, vilket beror på att han hade författat de flesta debattartiklarna där. Det har inte 

påverkar materialet negativt då det var NMR:s åsikter som skulle undersökas och hans åsikter 

ansågs i hög grad vara relevanta, som ledare för rörelsen. Dennis Hopper som författade en av 

NMR:s artiklar var en fiktiv person enligt granskningen, men åsikterna ansågs trots det vara 

representativa för rörelsen. 

4. Resultat 

I det här avsnittet presenteras argumentationen kring de högerradikalas yttrandefrihet med 

teser och argument från argumentationsanalysen, den rättsliga relevansen diskuteras även. 

Beviskraften prövas för argumenten som ligger till grund för argumentationen om rättsliga 

förändringar, för att utreda om de är hållbara och relevanta. Resultatet är uppdelat efter tre 

teman, först artiklar från media som förespråkar en omfattande yttrandefrihet, sedan artiklar 

som förespråkar en mer begränsad yttrandefrihet för högerradikala rörelser och till sist 

materialet från NMR. 
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4.1 Debatten för en omfattande yttrandefrihet 

Av de undersökta artiklarna som förespråkade en yttrandefrihet i vid bemärkelse ville 

debattörerna inte förbjuda högerradikala rörelser. I Dahlby & Stuhres (2017) insändare 

uttryckte de ansvariga för Almedalen sina åsikter kring yttrandefriheten för högerradikala 

rörelser och om NMR:s närvaro på Almedalen. Deras tes var att en demokrati ständigt måste 

försvaras med demokratiska medel och deras övertygelse var att lösningen inte var minskad 

yttrandefrihet och öppenhet för de högerradikala. Deras första argument för tesen var: “vår 

yttrandefrihet skyddar även obehagliga åsikter”, men de undergrävde det argumentet med att: 

“...yttrandefriheten är inte oändlig” och argumenterar sedan emot det med att: “de som inte 

spelar efter det demokratiska samhällets spelregler får bli en fråga för ordningsmakten”. De 

menade att demokratin bäst försvaras med argument och inte med förbud. Dahlby & Stuhre 

argumenterande för det: 

“Om vi alla som tror på demokratin och alla människors lika värde och rättigheter viker ner oss 

och stannar hemma när extremister försöker kapa vår mötesplats så låter vi dem vinna.” (ibid.). 

  

I Cantwells (2017) debattartikel menade han att “vedervärdiga åsikter“, som NMR står för, är 

en del av yttrandefriheten. Tesen var att NMR ska få demonstrera men inte under liknande 

omständigheter som i Göteborg. Han undergrävde sin tes med följande argument: “I ett 

sammanhang där personer ur en nazistisk organisation demonstrerar och skriker slagord kan 

denna ökända symbol [tyrrunan] mycket väl utgöra hets mot folkgrupp”. Det är skäl till åtal 

för hets mot folkgrupp, menade han med referens till FN:s rasdiskrimineringskonvention, 

grundlagar, ett domslut från HD (NJA 1996 s.577) och Europakonventionen. Han stödde 

argumentet med: “Men för att få klarhet måste saken prövas. Det är därför utmärkt att polisen 

nu gör en anmälan om hets mot folkgrupp.”. Lagrummet bör prövas i rätten innan 

lagändringar efterfrågas, menade Cantwell (ibid.). 

  

Mudde (2017) som är en nederländsk forskare inom politisk extremism, argumenterade i sin 

debattartikel för tesen att: “demokratier bör tillåta demonstrations- och yttrandefrihet för alla 

politiska organisationer.”. NMR hade därför rätt att demonstrera en lördag i Göteborg, 

september 2017 menade han. Mudde (ibid.) argumenterade för tesen med: “även om 

organisationer som NMR företräder en motbjudande, antidemokratisk ideologi är de en 

beståndsdel av samhället och kan enbart konfronteras i det öppna.”. Han menade att deras 

rättigheter inte ska tas bort, där han stödde tesen med argumentet: “demokrati är ju trots allt 

inte ett repressivt system, utan bygger på värderingar och övertygelser”. Demonstrationerna 
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bör tillåtas menade han och stödde argumentet med: “så länge som demonstrationerna sker 

utan våldsamheter” (ibid.). Hörstadius (2017) debattartikel instämde i ovanstående 

argumentation, med tesen att NMR ska få demonstrera, så länge det inte urartar i lagbrott som 

hets mot folkgrupp och olaga hot. Yttrandefriheten ska gälla så länge de högerradikala håller 

sig inom ramarna. Tesen stöddes med följande argument: “Det felaktiga med nazismen rättas 

inte till av att de demokratiska fri- och rättigheterna kränks.”. Han argumenterade vidare och 

tog stöd i tidigare argument med följande argument: “Annars är de inte längre fri- och 

rättigheter, utan privilegier utdelade av den för tillfället rådande makten. Vilket för övrigt går 

i linje med just nazismen...”. Hörstadius argumenterade vidare med: “Man möter sin 

motståndare med argument eller tystnad. Inte med hatstormar eller krav på förbud, censur, 

nedtystning” och att: “demokrati är en form för åsiktsbildning och maktutövning som bygger 

på pluralism och allas lika rätt att rösta och höja sin röst” (ibid.).  

 

Nils Funcke (2017) skrev en debattartikel med tesen att förtränga, förneka och förbjuda 

åsikter som inte överensstämmer med ens egna är fel väg att gå. Han menade att förslagen 

från debattörer och Regeringen om att begränsa yttrandefriheten för NMR eller förbjuda dem, 

går emot våra grundläggande fri- och rättigheter. En sådan yttrandefrihet, där partiskhet och 

osaklighet får råda ska inte finnas enligt Funcke. Han argumenterade för att 

“Demonstrationsfriheten som en del av yttrandefriheten förutsätter att demonstrationer kan 

hållas på allmänna platser där arrangören önskar och tror sig kunna vinna flest anhängare.”. 

Han menade således att det inte är rätt att flytta på NMR:s demonstrationer, för att kunna säga 

sig ha uppfyllt demonstrationsfriheten. Han argumenterade vidare för sin sak och menade att 

polisen har gjort rätt genom att: “de tillstånd för demonstrationer som prövats har inte 

graderats utifrån värdet av de åsikter som förväntas bli framförda” och att “Polismyndigheten 

har endast bedömt om den kan upprätthålla ordningen”. Han argumenterade för tesen, med 

att: “värderingar som upprör eller allmänt anses vämjeliga ska bemötas med argument inte 

med huggmejsel, restriktioner eller förbud”. Det är rättsväsendets roll att hantera de som 

överträder lagen, menade han (ibid.). 

  

I Greiders ledarartikel skrev han tesen: “det är fel att förbjuda åsikter och organisationer, även 

de mest vedervärdiga” (Greider, 2017). Ett argument som stödde tesen var att: “Nordiska 

Motståndsrörelsen inte hotar svensk demokrati.”. Genom att inte förbjuda åsikter och 

organisationer följer det en rad nackdelar menade han, men argumenterade emot det med: 

“enskilda människor kommer att känna sig alltmer hotade av denna rörelse...och...riskerar att 
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bli mer utsatta om åsikts- och organisationsfriheten inte begränsas” och stödde tidigare 

argument med att: ”ett öppnare klimat för nazisterna kan också locka nya anhängare”. Men, 

Greider menade att det trots allt är bättre att inte förbjuda rörelsen, och stödde tesen med 

argumentet: “en demokrati tjänar alltid på att avgrundsrörelser inte går under jord och att 

samhället kan ha uppsikt över dem”. Greider menade slutligen att yttrandefrihet, frihet att 

demonstrera och mötesfrihet inte innebär att det får ske hur som helst och var som helst. Han 

menade att NMR inte kräver ett förbud eftersom majoriteten av samhället redan tar avstånd 

från dem. Därför är ett förbud onödigt (ibid.). 

  

I Sydsvenskan (2017) skrevs det en ledarartikel om NMR:s närvaro vid Almedalsveckan med 

teserna att det var “utmärkt att Almedalsveckan ändrar sig.” och att “våldsförhärligande och 

våldsutövande högerextremister ska veta att de inte är önskvärda på denna politiska fest, som 

är en hyllning till demokratin och det demokratiska samhället.”. Där stödde följande argument 

första tesen: “Region Gotland och Almedalsveckan är i sin fulla rätt att avgöra vilka som får 

medverka som arrangörer under de åtta sommardagarna”. Däremot kan de inte helt uteslutas 

menade författaren och understödjer därefter tesen med motargumentet: “Nazisternas närvaro 

på Gotland kan inte förhindras, hur vidriga deras åsikter än är, hur obehagligt det än är för alla 

som är måltavlor för deras hat, hets och hot…”. Yttrandefriheten är stadgad i de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och svenska grundlagar garanterar också förenings-, 

mötes- och demonstrationsfrihet. Författaren (ibid.) menade att det dock lär finnas en gräns 

för denna tolerans och att demokratin bör försvaras. Författaren argumenterade emot sin andra 

tes och menade att: “Begränsningar av medborgerliga fri- och rättigheter bör aldrig vara mer 

omfattande än vad som är absolut nödvändigt för att bevara lag och ordning och försvara det 

demokratiska statsskicket.”. Författaren avslutade texten med att stödja sitt motargument: 

“demokratin försvaras bäst genom att den utövas, i ord och handling, och inte genom att den 

inskränks.”. I Falu-kuriren argumenterade Olsson (2017) i en debattartikel för tesen att NMR 

ska få demonstrera. Olsson inledde följande argument “NMR säger sig vara för yttrandefrihet 

i ena meningen men i nästa är de emot den.” Han argumenterade vidare med att: “Det är 

således bra att vi låter dem demonstrera för de skulle inte låta någon annan göra det.” (ibid.).  

  

Kugelbergs (2014) tes i en ledarartikel i Dagens Nyheter var att: “Till yttrandefriheten hör 

dock att alla, inte bara de som tycker som de flesta, får komma till tals. Och att andra faktiskt 

inte måste lyssna”. Hon argumenterade för tesen med följande argument: “Rättsstaten 

garanterar friheten att uttrycka åsikter, inte mängder av hängivna lyssnare.”. Det finns alltså 
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en rättighet att få uttrycka sig, men ingen rättighet att få lyssnare. Samtidigt argumenterade 

hon emot tesen med: “Oron för att yttrandefrihetslagstiftningen ska överträdas och att 

minoriteter ska bli kränkta är minst sagt befogad. Det har hänt tidigare och kommer troligtvis 

hända igen.”. Hon stödde det argumentet med följande: “Det vore oacceptabelt, och om det 

händer måste extremisterna straffas enligt bestämmelserna om hets mot folkgrupp”. 

Kugelberg argumenterade för tesen med att: “Förbuds- och tystnadsivern är däremot energi 

riktad åt fel håll” och bygger på sin argumentation med att: “Den dystopiteckningen uttrycker 

nämligen något annat - farhågan att publiken dras med av talaren oavsett vad han eller hon 

säger, och vips, blir omvänd på plats.”. Det rätta är därför att motarbeta nazisterna med 

argument, alternativa tankegångar får finnas, men folk behöver inte lyssna på nazisterna 

menade hon (ibid.). 

4.1.1 Beviskraft och hållbarhet 

Argumenten som användes för att styrka teserna i artiklarna var både hållbara och relevanta, 

denna bedömning gjordes utifrån att de använde sig av relevant lagstiftning i argumentationen 

och att påståendena var sanna, troliga och rimliga. I de nio artiklar som förespråkade en 

omfattande yttrandefrihet, anspelade de främst på försvaret av demokratin och lagarna om 

yttrandefrihet och att det är de som ligger till grund för att ett förbud inte vore den bästa 

lösningen. Debattörerna som argumenterade för en vid yttrandefrihet menade att ett förbud 

mot NMR inte hjälper och att sådana rörelser har all rätt att fortsätta kampanja för sin sak, om 

de bara håller sig innanför lagens gränser. Lagens gräns sattes vid att NMR har rätt till 

yttrandefriheten så länge det inte övergår i olaga hot eller hets mot folkgrupp m.m., det måste 

ske en korrekt gränsdragning. Framförallt grundlagen användes i argumentationen för att 

förespråka en vid yttrandefrihet, vilket ytterligare stärker hållbarheten. Enligt de 

grundläggande fri- och rättigheterna i RF 2 kap. 1 § är “1.  Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift 

eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. 

Det här lagrummet står i konkurrens med lagstiftningen om hets mot folkgrupp i BrB 16 kap. 

8 §, som föreskriver att: 

“Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker 

missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms 

för hets mot folkgrupp...”. 
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Gällande de begränsningar som kan bli aktuella argumenterade Cantwell (2017) för att en 

juridisk gränsdragning bör dras vid att det inte är acceptabelt att NMR använder sig av slagord 

och nazistiska symboler vid en demonstration. Som stöd hänvisade han till en dom från HD 

(NJA 1996 s.577), där det konstaterats att en “indirekt åsiktsyttring genom bärande av 

emblem eller uppträdande i viss klädsel kan ses som ett meddelande i lagens mening”. Ett 

sådant här argument som är både hållbart och relevant stärker tesens trovärdighet, eftersom 

det är rättsligt relevant.  

  

Det kan alltså finnas skäl till begränsningar av yttrandefriheten, men det fanns enligt 

debattörerna ett stort antal lagar och konventioner som stödjer en omfattande yttrandefrihet. 

Utöver grundlagarna refererade de också till Europakonventionen, som väger tungt i rätten 

eftersom den är svensk lag (SFS 1994:1219). Artikel 14 i Europakonventionen föreskriver att 

fri- och rättigheterna som finns i konventionen gäller så länge det inte sker en diskriminering 

på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt 

ursprung, tillhörighet till nationell minoritet m.m. Cantwell (2017) menade att lagstiftningen 

är invecklad, hänsyn måste tas till demonstrationsfriheten i RF 2 kap. 1 §: “4. 

demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,”, till 

brottsbalken, ordningslagen och FN:s rasdiskrimineringskonvention. Även Mudde (2017) 

lyfte demonstrationsfriheten som en anledning till varför NMR tillåts demonstrera. Han 

menade att ett förbud vore att ta ifrån NMR deras fri- och rättigheter. Samma resonemang 

lyftes också av Greider, som däremot underströk att NMR inte kan demonstrera villkorslöst, 

vilket tar stöd i Brottsbalken 16 kap. 8 §, om att det inte får förekomma hets mot folkgrupp. 

Det stöds även av bland annat Europakonventionen. Argumentationen diskuterade och 

relaterade till rättsligt relevant stöd i lagen om varför yttrandefriheten och 

demonstrationsfriheten bör praktiseras i vid bemärkelse. Den var hållbar och relevant genom 

att den baserades på opinionsfriheterna i RF 2 kap. och genom att det presenterades en tydlig 

gräns som underbyggs av ett prejudicerande rättsfall i form av NJA 1996 s.577, där nazistiska 

symboler i offentlig miljö har prövats. Även om yttrandefriheten ska vara omfattande, var 

t.ex. nazistsymboler i offentligheten att anses som hets mot folkgrupp, enligt debattörerna. I 

tidigare forskning (O'Flaherty, 2012) påpekas att yttrandefriheten är i stor fara i dagens 

samhälle när utrymmet blir allt snävare genom censur, övervakning och krav på utvidgning av 

lagen om hets mot folkgrupp, vilket stärker argumentationens hållbarhet. 
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4.2 Debatten för en begränsad yttrandefrihet 

Havdelin (2017) skrev i en debattartikel tesen att ett förbud mot högerextrema grupper bör 

införas. Hon stödde tesen med följande argument: “Trots undertecknandet har Sverige inte 

fullföljt sitt åtagande och FN har kritiserat Sverige flera gånger för att inte leva upp till delar 

av konventionen”. Konventionen som åsyftas är FN:s konvention om rasdiskriminering. Hon 

bemötte tesen med följande motargument: “Vissa menar att nya lagar inte behövs eftersom vi 

redan har lagstiftning som täcker den typen av brott.”. Hon argumenterade genom att påstå att 

den nuvarande lagstiftningen skulle kunna prövas gällande tyrrunan, en symbol med koppling 

till nazismen, som NMR använder sig av. Hon argumenterade vidare för förbudet och 

konstaterade att det är svårt med gränsdragningen gällande vad en högerradikal grupp är, men 

att in dubio-principen ska tillämpas även här. Havdelin argumenterade för tesen med: “De 

grupper som har en tydlig agenda, exempelvis en nazistisk sådan, bör förbjudas och grupper 

som inte är lika tydliga med vad de vill, bör kunna fortsätta verka”. Hon stödde sin tes med 

följande argument:  

“Varje samhälle, även demokratiska, har en yttersta gräns för organisations- och yttrandefrihet. 

Den bör dras när människor har som mål att skada, mörda och förvisa andra människor på grund 

av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning eller religion.” (ibid.).  

  

Hon argumenterade för tesen med att NMR är ett hot för alla och inte bara mot 

minoritetsgrupperna som rörelsen riktar sig mot: “Alla ska kunna röra sig fritt utan att vara 

rädda för sina liv”. Havdelin menade att befintlig lagstiftning redan har prövats och 

misslyckats, och argumenterade emot det första argumentet, med att tidigare händelser har 

visat att: “...den befintliga lagstiftningen inte räcker till för att hindra högerextrema grupper 

att uttrycka sitt hat”. Istället bör ett förbud mot nazistiska rörelser införas (ibid). 

  

I en ledarartikel i Dagens Nyheter (2017) la skribenten vikt vid att rättsväsendet behöver 

agera, tesen är att fler nazister ska åtalas. Tesen stöddes av ett argument där författaren 

menade att i efterspelet av demonstrationen i Göteborg behöver fler rättsfall drivas på grund 

av att NMR “är en antisemitisk, rasistisk och i ordets verkliga bemärkelse antidemokratisk 

organisation”. Organisationen består av ett stort antal brottsbelastade medlemmar, med ett 

otvivelaktigt våldskapital, menar författaren. Författaren argumenterade emot tesen: “I 

samband med NMR:s demonstration i Göteborg konstaterade Stefan Löfven att någon form 

av skärpning av hetslagen kan bli nödvändig.”. Men, författaren undergrävde det 

motargumentet med: “Fast lagen verkar redan ganska skarp”. Det argumenterades vidare för 
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det med hjälp av ett exempel: “så sent som häromdagen åtalades nazisten Vera Oredsson för 

hets mot folkgrupp, efter att ha gjort en påstådd Hitlerhälsning under demonstrationen i 

Falun.” (ibid.).  

  

Slávik och Öberg (2017) argumenterade i sin debattartikel för tesen att: “Ingen kan beröva 

NMR deras yttrandefrihet eller rätt att demonstrera så länge organisationen inte är förbjuden 

av andra skäl.”. De argumenterade för det med: “Den första frågan som måste besvaras är vad 

som kan betraktas som ett yttrande och därmed som hets mot folkgrupp.”. De lyfte ett 

exempel som tog avstamp i ett tidigare fall (som även nämns i tema 1) där HD slog fast att: 

“indirekt åsiktsyttring genom bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel kan ses som 

ett meddelande i lagens mening”. Slávik och Öberg argumenterade vidare med att: “redan här 

står det klart att lagstiftningen har bäring, inte bara språkliga yttranden, utan också andra slags 

handlingar.” Skulle en samlad bedömning göras av NMR:s marsch, där symboler, uniform 

och deras budskap skulle det bidra till att: “Om det är motiverat utifrån en samlad bedömning 

måste själva handlingen att demonstrera kunna betraktas som en “indirekt åsiktsyttring” och 

därmed som straffbar.” (ibid.). Cwejman (2017) skrev i sin ledarartikel att polisen hade 

misslyckats, i samband med samma demonstration som Slávik och Öberg (2017) åsyftade. 

Den första tesen var att “NMR tillåts göra som de vill och ignorerar polisens 

rekommendationer.”. Demonstrationen som hölls, utan tillstånd, uppfyllde alla krav för det 

polisen anser vara hets mot folkgrupp enligt den checklista de hade lämnat ut till NMR, 

menade Cwejman. Den andra tesen var att beslutet att låta NMR demonstrera i centrum borde 

ha omprövats. Istället borde polisen ha förlagt den på en annan plats eller tidpunkt, vilket 

tidigare har gjorts i samband med nazistmarscherna under 90-talet. Han argumenterade för det 

med: “Det är således inte ovanligt eller nytt att polisen kan flytta på högriskmanifestationer 

som utgör ett hot mot den allmänna ordningen”. Polisen lät dock nazisterna fortsätta 

demonstrationen och åtalade inte demonstranterna trots att de bröt mot checklistan och 

samtidigt demonstrerade utan tillstånd (Cwejman, 2017). 

  

Küchen (2017) debatterade för tesen att “bokmässan måste utesluta nazistiska krafter”, där 

hon tog ställning till nazistiska tidningen Nya tiders och NMR:s närvaro vid bokmässan i 

Göteborg. Hon argumenterade för att: “Rollen som näringsidkande företag och branschmässa 

innebär ingen som helst skyldighet att lajva något slags yttrandefrihetens mikrokosmos.” och 

argumenterade vidare med att: “Bokmässan får precis som alla andra näringsidkare formulera 

vilka etiska styrdokument de vill”. De har inte en skyldighet att göra affärer med någon. Det 
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följdes upp av ett argument om att en normalisering av NMR annars riskerar att ske: 

“Alternativet kan vara att vi snart får uthärda ett växande nyfascistiskt torg på bokmässan i 

Göteborg” (ibid.). 

  

Bergdahl (2014) menade att gränsen för yttrandefrihet var betydligt snävare på 90-talet, trots 

att lagstiftningen var densamma. Han ville i sin argumentation återgå till hur rättsväsendet 

hanterade nazister förr. Han inledde debattartikeln med tesen: “annat var det på 1990-talet”. 

Han argumenterade för det och menade att: “Som i Brottby 1998 när publiken heilade i takt 

till Vit makt-musik och polisen avbröt konserten och grep flera hundra personer misstänkta 

för hets mot folkgrupp.”. Det var länge sedan lagen om hets mot folkgrupp ändrades skrev 

Bergdahl (ibid.), 1988 skärptes lagstiftningen för att förhindra nazistiska och rasistiska 

organisationer från att verka i offentligheten. Lagen fick dock inte samma genomslag som det 

var tänkt. Gränsdragningen för yttrandefriheten som användes under 90-talet försvann i 

samband med att “svenskt rättsväsende nedprioriterade hatbrotten för jakt på terrorister”, efter 

11 september. Bergdahl argumenterade att “Det kallas visst yttrandefrihet. Men den var och är 

olaglig.”. Han argumenterar för tesen med: “Tiderna må ha förändrats. Men lagstiftningen är 

faktiskt densamma” (ibid.). 

 

Jonsson (2017) skrev i en debattartikel att han ville begränsa NMR:s yttrandefrihet och 

refererade till domslutet från HD (NJA 1996 s.577). Jonsson menade att lagen om hets mot 

folkgrupp har en intention om att göra rasismen olaglig och uppgav att han ville hindra den 

från att synas offentligt, men utan ett förbud mot själva rörelsen. Där han argumenterar för att: 

“Mycket tyder också på att det skulle finna stöd i rådande prejudikat och leda till fällande 

domar.”. Han argumenterade vidare för det genom att hänvisa till den prejudicerade domen 

från 1996, där en man fälldes i samtliga instanser efter att ha uppvisat nazistiska symboler 

offentligt. Enligt Jonsson, uttryckte domen att hets mot folkgrupp föreligger om budskapet 

som uttrycks kan kopplas till nazismens historia eller nutida organisationer med nazistiska 

kopplingar (ibid.). 

4.2.1 Beviskraft och hållbarhet 

Argumenten byggde på stöd i lagtext och baserades på logos, som har målet att vara 

intellektuellt övertygande, vilket tydligt visar om argumenten är hållbara eller inte. Eftersom 

relevant lagtext användes som stöd för debattörernas åsikter var argumenten hållbara och 
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relevanta för ämnet. Det fanns stöd i tidigare forskning för resonemanget, Carlsson (2016) 

menar att det kan föreligga skäl att begränsa yttrandefriheten och refererar till artikel 19 i 

FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Den innebär att 

inskränkningar av yttrandefriheten får utövas om de finns angivna i lagen och är nödvändiga. 

Argumenten är troliga, rimliga och sanna, att t.ex. hänvisa till FN:s konvention om 

avskaffandet av alla rasdiskriminering stärker påståendet om att NMR:s yttrandefrihet bör 

begränsas då nazistiska rörelsers åsikter klart står i konflikt med artikel 4 i konventionen, som 

säger att konventionsstaterna ska: 

“a) förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt lag allt spridande av idéer grundade 

på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering, liksom alla våldshandlingar 

eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan 

hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i någon form till rasistiska 

aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktiviteter”. 

  

Enligt konventionen bör organisationer som NMR, som främjar och uppmanar till 

rasdiskriminering förbjudas: 

“b) olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan 

propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i 

sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt 

lag”. 

  

Deltagandet i nazistiska organisationer ska också vara kriminaliserat, enligt konventionen 

ovan. Havdelin (2017) argumenterade för att den och lagen om hets mot folkgrupp innebär att 

högerradikala grupper borde vara förbjudna. Det var ett rimligt påstående utifrån artikel 4b i 

FN:s konvention om rasdiskriminering, som presenteras ovan och användningen av lagstöd i 

BrB ökar argumentets hållbarhet. Konventionerna är rättsligt relevanta men har inte samma 

rättsliga tyngd som lagen i en svensk domstol.  

  

I övrigt ville skribenterna se att polisen agerar mer som de gjorde på 90-talet, då nazister 

greps och åtalades i högre grad för hets mot folkgrupp. I fallet med Brottbykonserten 

bedömdes, i de flesta fall, att ett bärande av nazistiska och rasistiska symboler var att anse 

som hets mot folkgrupp (Regeringskansliet 2000, s.195-197), således är argumenten hållbara 

för att liknande fall borde förekomma idag. Lagstiftningen är densamma idag som den var då, 

vilket stämmer då endast ett tillägg (SFS 2002:800) har gjorts i BrB 16 kap 8 §, där det 

numera uttryckligen står hets mot folkgrupp. I rättsfallet NJA 1996 s.577 konstaterades att 

symboler med koppling till nazismen eller den nationalsocialistiska rörelsen kan utgöra ett 
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meddelande som är att anse som hets mot folkgrupp, eftersom begreppet meddelande har en 

vid innebörd och att en symbol också kan utgöra ett meddelande. Den åtalade i det 

prejudicerade rättsfallet dömdes enligt lagrummet om hets mot folkgrupp i BrB 16 kap. 8 §.  

 

Slávik & Öberg (2017) tog också stöd i att det kan dras en juridisk gräns, när NMR använder 

slagord och nazistiska symboler vid exempelvis en demonstration, eftersom en “indirekt 

åsiktsyttring genom bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel kan ses som ett 

meddelande i lagens mening”. Jonsson (2017) och Bergdahl (2014) menade att det finns 

förutsättningar för att stoppa högerradikala rörelsers demonstrationer. Med tanke på två 

domar från hovrätten, RH 1997:53 och RH 1997:28, som refererade till den prejudicerande 

domen fanns det all anledning att anta att deras argumentation var hållbar. I de två rättsfallen 

hade nazistiska symboler varit att anse som hets mot folkgrupp, däremot påverkade 

situationen som yttranden skedde i huruvida det ledde till en fällande dom. I samband med en 

demonstration, som i RH 1997:53, utdömdes ett fängelsestraff medan åtalet i det andra fallet 

ogillades p.g.a. att meddelandet inte ansågs ha spridits tillräckligt för att falla under hets mot 

folkgrupp. Det finns också forskningsstöd för det här antagandet, Sorial (2015) har kommit 

fram till att lagrummet om hets mot folkgrupp i rätten ofta fokuserar på situationen där 

någonting yttras snarare än innehållet. Det innebär att åtal där uttalanden innehållsmässigt 

bryter mot lagrummet fortfarande kan ogillas och att definitionen av hets mot folkgrupp inte 

är tillräcklig längre. Pégorier (2018) förespråkar ett ramverk, som skulle kunna underlätta 

bedömningen av yttrandet utifrån innehåll, form, spridning och syfte etc. Stöd finns också 

genom att en omfattande yttrandefrihet kan skapa nya möjligheter att sprida hat, hot och 

trakasserier (Carlsson 2016), och att lyckas skapa säkerhet på Internet utan att inskränka på 

den personliga integriteten eller yttrandefriheten är en svår avvägning att göra (ibid.; Balkin 

2004; Bangstad 2012). 

4.3 Nordiska motståndsrörelsen 

NMR:s redaktion skrev på deras hemsida Nordfront (2017) en debattartikel med tesen att: 

“Dalarnas tidningars förre politiske chefredaktör skriver i tidningen att Nordiska 

motståndsrörelsen inte har rätt till mötesfrihet. Resonemanget byggs upp genom lögner, 

halmgubbar och en förvirrad syn på vad demokrati är” (ibid.). 
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I artikeln lyfts argumentet för tesen att: “Demokratin ska enligt Nordén alltså inte finnas till 

för dem som systemet och dess hantlangare anser ha ‘antidemokratiska ambitioner’...”. Vidare 

argumenterades det för tesen med att: 

“...däremot finns det en hets mot folkgrupp-lag som uppenbarligen inte är applicerbar på något 

av slagorden som användes under 12 november-demonstrationen förra året eftersom varken 

polis eller åklagare påstått att något av de sanktionerade slagorden skulle ha brutit mot lagen” 

(ibid.).  

  

För att sedan följa upp argumentet med: “Deras desperata försök att stoppa 

Motståndsrörelsens framfart har dock bara resulterat i att ‘demokratins’ representanter visat 

sina rätta ansikten, inte att stoppa oppositionellas rätt att hålla möten” (ibid.). 

 

Lindberg (2018) svarade i en artikel på ett uttalande från Region Gotland, där nämndens 

ordförande hade uttryckt att NMR inte skulle få hyra mark under Almedalsveckan. Lindberg 

hävdade i sin tes att NMR borde ha fått deltaga eftersom de är en demokratisk organisation, 

där han argumenterade för tesen med: “Nordiska motståndsrörelsen är för en ökad 

yttrandefrihet gentemot den dagens medborgare har och ser gärna beslutsfattande 

folkomröstningar i flertalet frågor som rör folket konkret i vardagen”. Det argumenterades 

vidare för tesen genom: “Om region Gotland väljer att gå vidare med sina planer och neka 

Motståndsrörelsen mark på Almedalsveckan bryter de mot svensk lag” (ibid.). Lindberg 

(2014) menade i en annan artikel, som var ett svar på Region Gotlands uttalande om att 

rörelsen är kriminell, att NMR felaktigt har fått ett rykte av att vara kriminella. Han 

argumenterade för det med: “en stor majoritet av våra medlemmar är ostraffade, alternativt 

dömda för brott som har direkt med deras politiska engagemang att göra och inte är att se som 

kriminalitet.”. Vidare argumenterade han för det argumentet med att: “hets mot folkgrupp är 

ett relativt begrepp” och hävdade att deras existens är rättsosäker, han bygger vidare på 

argumentationen med att: “lagen ändras varje dag och när åklagare just i detta nu försöker 

kriminalisera begrepp som ‘leve nationalsocialismen’ förstår man att ingen går säker”. 

Argumentationen fortsätter med att: “Detta medför att som aktiv nationalsocialist är det 

nästan svårare att inte bli åtalad för hets mot folkgrupp än att bli det”. Yttrandefriheten och 

tillåtelsen i Almedalen måste vara vid, menade Lindberg, då det är en demokratisk arena där 

demokratiska organisationer ska få komma till tals. Lindberg hävdade att ingen blev 

bortskrämd från Almedalsveckan under deras närvaro året innan (ibid.). 
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Hopper (2016) ställde sig kritisk i sin tes till hur media behandlar NMR. Han argumenterade 

för att: “Media som säger sig vila på en demokratisk värdegrund och kämpa för allas lika 

värde hänger däremot glatt ut vanliga medborgare som uttrycker samhällskritik på dessa 

hatsajter”. Han argumenterade för att NMR uteslutits ur media, där han stödjer tesen med 

följande argument: “enligt radio och TV-lagen gällande sändningstillstånd ska sändningarna 

vara oberoende av politiska och ekonomiska intressen i landet...och att det ska finnas en 

mångfald av åsikter”. Media använder, enligt Hopper, sin makt till att vinkla rapporteringen, 

där han argumenterar vidare för det med: “Hyckleriet blir uppenbart när denna falska 

demokrati ska beskyddas från oss som värnar om äkta demokrati”. Hopper menade alltså att 

deras partiprogram är mer demokratiskt då de kommer ha fler folkomröstningar och att folket 

får större inflytande. De som inte anses vara demokratiska, får inte heller ta del av rättigheter 

som yttrandefriheten (ibid.). En artikel skriven av Lindberg (2018), handlade om de 

dokumentärer som Sveriges radio har publicerat om NMR. Han menade att dokumentären är 

vinklad, med tesen att: “vad det egentligen handlar om är två drygt timslånga program där det 

hetsas mot organisationen och ljugs på ett sällan tidigare skådat vis.”. Han argumenterar för 

tesen med: “Här har vi alltså ett statligt medieorgan som gör anspråk på att vara opartiska och 

sakliga och som beklagar sig över att vissa länder inte har oberoende medier.” Lindberg skrev 

i artikeln att denna dokumentären kommer skada NMR inför valet och kallar det: “...två 

timmars hets och valsabotage mot ett fullt lagligt registrerat politiskt parti som ställer upp i 

val samma år” (ibid). 

 

Redaktionen på Nordfront (2017) skrev om hur den etablerade median hetsar mot NMR, när 

det framkom att de skulle få deltaga i Almedalsveckan. De menade att en bild spridits där det 

felaktigt framstår som att NMR:s åsikter är osanna och kontroversiella, med målet att utesluta 

dem från Almedalen. De fortsätter sin argumentation genom att hävda att: “även där ger 

svensk mötesfrihet Motståndsrörelsen en självklar rätt att delta i det politiska samtalet i 

Almedalen”. På samma sätt hetsades det tidigare mot Nya Tider i samband med bokmässan: 

“Nya tider har aldrig dömts för hets mot folkgrupp, uppvigling eller något annat 

yttrandefrihetsbrott”. Problemet ligger i deras åsikter, som skiljer sig ifrån den etablerade 

median, menade författarna. De argumenterar vidare med:  

“Medierna är inte opartiska betraktare, de är aktörer och redskap i kampen om vilka personer 

och idéer som ska få delta i den offentliga debatten utan att problematiseras och 

misstänkliggöras.” (ibid.). 
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“Den politiskt korrekta sidan får alltid komma till tals, men de som kritiseras får i princip 

aldrig utrymme att försvara sig själv på ett rättvist sätt”. Slutligen hävdades det att NMR 

tystas och inte möjlighet att uttrycka och försvara sig. 

“Alla andra artiklar är skrivna under den outtalade premissen att våra rättigheter inte är 

självklara och ska listas här eftersom de syftar till att underminera vår grundlagsskyddade 

mötes- och yttrandefrihet” (ibid.). 

 

Lindberg har publicerat en artikel (2017) där demonstrationen i Göteborg aktualiserades och 

han menade att det har förekommit en mediehets mot NMR, där debattörer i media skrivit om 

att begränsa deras yttrandefrihet. Där hade media uppmärksammat dem allt mer och skrivit 

flertalet artiklar om att deras yttrandefrihet skulle begränsas m.m. Han argumenterade för det:  

“Inte i en enda av dessa artiklar har vi fått komma ocensurerat till tals utan det rör sig istället i 

en majoritet av skrivelserna om kraftigt vinklade propaganda-artiklar fyllda till bredden med 

lögner om vår ideologi och våra företrädare.”(ibid.). 

  

Lindberg argumenterade för att de aldrig på riktigt får uttrycka deras åsikter offentligt, 

eftersom media inte ger dem chansen att få uttrycka sig ocensurerat: “På det ‘fria’ nätet 

censureras vi av de internationella globalistföretagen med allt från nedstängda Paypal-konton 

till karantänsatta Youtube-klipp.” (ibid.). 

  

I NMR:s partiprogram (Lindberg & Vejdeland 2017, s.19-25) fanns det två teser relaterade till 

yttrandefriheten. Den första var att en stark stat med utpräglat folkstyre bör införas där 

yttrandefriheten är omfattande. Som stöddes av följande argument: “I vårt framtida samhälle 

är folkstyre, medborgerlig medbestämmanderätt, föreningsfrihet och yttrandefrihet självklara 

begrepp”. Den parlamentariska demokratin ska avskaffas och ersättas med en folkdemokrati, 

där folket har större möjlighet att yttra sig och påverka. I det framtida folkstyret har enbart 

medborgare rätt att rösta i folkomröstningar och styra Norden. Det följs upp med: 

“Medborgare blir den vars bägge föräldrar innehar nordiskt medborgarskap eller där den ene 

innehar nordiskt medborgarskap och den andra är av närbesläktat folkslag.”. Vidare 

argumenterades det för att grundläggande demokratiska rättigheter ska gälla, men politiska 

partier som de ser ut idag kommer inte att finnas kvar: “I dagens ‘demokrati’ har särskilda 

lagar instiftats för att skydda privilegierade grupper och förtrycka den egna befolkningen”. 

Det argumenterades vidare genom: “Ett exempel på detta är lagen om hets mot folkgrupp som 

omöjliggör eller försvårar kraftigt för människor att ifrågasätta makthavarna och deras 

ambitioner”. Istället förespråkades det att yttrandefriheten ska utökas genom att: “lagen om 

hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar mot folkfientlig och subversiv propaganda 
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och verksamhet”. Det gäller främst media. Den andra tesen är att “demokrati bör återfå sin 

ursprungliga och rättmätiga innebörd”. Med det menades att demokratibegreppet är 

problematiskt som det används nu. De argumenterar för tesen med argumentet: “I dagens 

Sverige har ordet demokrati kommit att användas i systemets propaganda för allt man vill 

åstadkomma.”. Åsikter som ifrågasätter “systemet” (som NMR benämner de styrande och 

medier) innebär enligt media att de är “antidemokratiska” (ibid.). Slutligen argumenterade de 

för att: “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” (ibid., s.49).  

4.3.1 Beviskraft och hållbarhet 

NMR vill i stor utsträckning förändra lagen, för att utöka deras yttrandefrihet. 

Argumentationen berörde huvudsakligen att övriga samhället hetsar mot dem. Det var svårare 

att pröva hållbarheten och relevansen i den här argumentationen, där de byggde sin 

argumentation mer på åsikter än faktuella omständigheter, vilket försvårade 

hållbarhetsprövningen. Beviskraften handlar om huruvida argumentationen är intellektuellt 

övertygande, men det fanns en brist på logos och istället har pathos och ethos fått större 

utrymme. Utifrån de tre stegen för att verifiera ett normativt argument, föreföll de normativa 

argumenten orimliga när de i första steget jämfördes med ens egna och samhällets moraliska 

uppfattningar. I andra steget, där det kontrollerades om det som sades var en allmänt spridd 

uppfattning föreföll NMR:s argumentation inte heller rimlig. De flesta människors åsikter går 

emot sådana uppfattningar, NMR bryter bl.a. mot den moraliska principen om allas lika värde. 

Relaterades de normativa argumenten till konkreta fall, synliggjordes det att NMR ofta 

motsäger sig själva. De skrev i sitt partiprogram att yttrandefriheten ska vara omfattande om 

de kommer till makten och att folkstyre, föreningsfrihet och yttrandefrihet ska vara självklara 

i samhället. Men de vill öka sin egen yttrandefrihet och istället begränsa yttrandefriheten, 

genom att enbart “medborgare” får yttra sig, vilket innebär att minst en förälder har nordiskt 

medborgarskap eller är av rätt folkslag. Politiska partier ska förbjudas, vilket går emot 

föreningsfriheten. Deras yttrandefrihet ska utökas genom att hets mot folkgrupp ska tas bort. 

De menade att hets mot folkgrupp är ett relativt begrepp och bör tas bort, vilket var normativa 

argument, som starkt går emot allmänt spridda uppfattningar. Även de mer faktuella 

argumenten motsades, exempelvis påstod de att det som nationalsocialist är svårt att undgå att 

åtalas för hets mot folkgrupp och i ett annat sammanhang påstod de att lagen om hets mot 
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folkgrupp inte är applicerbar på dem. Deras demonstrationer faller enligt argumentet inte 

under lagrummet och användes som stöd för tesen att de inte alls är kriminella, och rymmer 

inte slagorden som användes i samband med demonstrationen i Stockholm. Som bevis för det 

hänvisade de till att ingen från NMR har blivit åtalad. 

  

NMR menade att de utesluts ur media och att media (bl.a. Public service) vinklar 

rapporteringen om dem. Enligt Sveriges radios handbok (2014, s.70) med riktlinjer ska de 

vara oberoende i förhållande till politiska intressen och inga medarbetare får vara jäviga på ett 

sätt som påverkar deras nyhetsbevakning. Däremot står det klart och tydligt i handboken att 

de tar avstånd från rasism och diskriminering, vilket troligtvis är anledningen till att NMR 

utesluts. Det argumentet är därför inte hållbart eller relevant. 

  

Lindberg (2017) refererade till mötesfriheten i RF 2 kap. i argumenten angående att de ska få 

deltaga under Almedalsveckan, men den står i konkurrens med annan lagstiftning, det blir då 

en bedömning kring vilken som får företräde. Mötesfriheten får dock begränsas enligt RF 2 

kap. 24 §, med hänsyn till ordning och säkerhet. Det betydde att argumentet om att region 

Gotland bryter mot lagen om NMR inte får mark i samband med Almedalsveckan, inte var 

hållbart, om det fanns tillräckliga skäl för begränsningar. Yttrandefrihet får enligt RF 2 kap 23 

§ begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, allmän ordning och säkerhet samt förebyggandet 

och beivrandet av brott. I partiprogrammet uttryckte NMR att de vill avskaffa hets mot 

folkgrupp och olaga hot, vilket kan tyda på att de har intentioner som går emot dagens 

lagstiftning och demokratiska värdegrunder. Det kan förklara varför deras rättigheter ibland 

begränsas och försvagar hållbarheten och beviskraften i deras argument. Deras argumentation 

brister i trolighet, rimlighet och sanning. 

  

Tidigare forskning ger stöd för att yttrandefriheten anses vara viktig enligt allmänna 

moraliska uppfattningar, men innebär att allmänheten trots allt vill begränsa yttrandefriheten 

gällande nedsättande tal och specifika grupper (Steen-Johnsen och Enlojras 2016). Det gäller 

även om lagen inte förbjuder det. Även Pégorier (2018) ger stöd för att upprörande yttranden 

ingår i lagstiftningen kring yttrandefriheten, och refererar till artikel 19 i FN:s konvention 

över mänskliga och politiska rättigheter (ICCPR). Det fanns således viss rimlighet eller 

sanning i en del av deras faktuella argument, men majoriteten av deras argument är normativa 

och i konflikt med övriga samhällets värderingar. Deras argumentation håller därför generellt 

inte. 
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5. Analys 

Utifrån Habermas teori om kommunikativt handlande måste giltigheten i det som sägs kunna 

motiveras med argument, en konsensus i diskursen kan enbart nås med kommunikation och 

bra argument. Den undersökta debatten utgörs av olika typer av rationalitet och olika typer av 

sociala handlingar: icke-socialt instrumentellt handlande, strategiskt handlande och 

kommunikativt handlande. Debatten är både förståelse- och framgångsorienterad, debattörer 

använder sig i olika grad av kommunikativt handlande. Det ideala samtalet nås inte och det är 

inte en rationell dialog på lika villkor. Detta eftersom yttranden inte alltid är sanna, handlingar 

bryter mot normativ kontext och debattörer inte är uppriktiga med intentioner. Debatten om 

yttrandefrihet för de högerradikala rörelserna utgörs av förvrängd kommunikation, som 

uppstår genom uteslutning och maktutövning. Alla har inte samma möjlighet att höras i 

debatten och det förekommer en uteslutning av grupper som inte ges samma rättigheter. Det 

bättre argumentet vinner, vilket innebär att alternativa åsikter förtrycks och således uppstår en 

ojämn maktbalans. Debatten är påverkad av systemets styrningsmedier rätten och makt, vilket 

leder till en kolonialisering av livsvärlden. Debattörerna i tema 1 handlar kommunikativt, 

tema 2 uppfyller delvis kraven och tema 3 i väldigt låg grad.  

5.1 Debatten för en omfattande yttrandefrihet 

Beviskraften för argumentationen i avsnitt 4.1.1 visar att argumenten var hållbara och rättsligt 

relevanta. Det fanns rättsligt stöd för deras påstående och de har handlat kommunikativt 

genom att yttranden bygger på sanning, moralisk riktighet och uppriktighet om intentioner. 

Deras argumentation var förståelseorienterad och syftade till att uppnå en ömsesidig förståelse 

i de offentliga diskussionerna avseende yttrandefriheten och dess begränsningar för de 

högerradikala rörelserna. Sanningen kan enbart uppstå ur en rationell dialog på lika villkor, 

vilket har förekommit i det här temat. Det har visat sig genom att debattörerna bygger sin tes 

på faktuella argument med kopplingar till lagen och mänskliga rättigheter, som är moraliskt 

riktiga i den sociala kontexten, och de är uppriktiga med sina intentioner bakom handlandet. 

De vill säkerställa att demokratin i dess rätta bemärkelse upprätthålls och de bygger 

argumentationen på faktiska överenskommelser människor emellan, som lagstiftning och 

konventioner. 

 

Dahlby & Stuhre (2017) lyfter att demokratin ska försvaras med argument och inte med 

förbud, vilket är ett genomgående tema i debatten. De handlar kommunikativt och inte 
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strategiskt eller instrumentellt, där det istället skulle kunna vara mer effektivt att förbjuda eller 

begränsa de högerradikalas yttrandefrihet. Förespråkarna för en omfattande yttrandefrihet vill 

inte begränsa yttrandefriheten mer än vad som är nödvändigt för att förhindra att andra 

människor lider men av det. Det vore en maktutövning menar dem och utifrån Habermas teori 

skulle det innebära att systemet koloniserar livsvärlden, genom att med rätten som 

styrningsmedium begränsar fri- och rättigheter, som får styra över vilka normer och 

värderingar som är acceptabla. Begreppen som används om de högerradikala rörelserna i 

artiklarna innebär att de beskrivs som motbjudande, vedervärdiga m.m. Värderingar visar att 

debattörerna via media vill förmedla normer och värderingar inom livsvärlden om att 

högerradikala åsikter är oönskade men samtidigt konstatera att det inte är rätt sätt att förbjuda 

eller utesluta dem heller. Yttrandefriheten är för viktig för det demokratiska samhället. Istället 

ska rättens som institution förmedla livsvärldens värden till systemet. 

  

Debattörerna i det här temat menar att demokratin, som inte är repressiv, grundas på 

värderingar och övertygelser som ska kommuniceras via språket. Kommunikativt handlande i 

livsvärlden ska ges företräde då målet är alltid är att nå samförstånd genom diskussion. 

Systemet ska inte genom rätten få styra i för stor omfattning i livsvärlden. Även 

antidemokratiska värderingar får finnas, så länge de inte är i strid med lagen och rörelserna 

använder våld eller uttryckligen bryter mot lagar och konventioner, som hets mot folkgrupp. 

Nazismen ska enligt debattörerna bemötas med argument och inte av att fri- och rättigheter 

som ingår i en demokrati kränks. Yttrandefriheten ska inte utgöras av en partiskhet och 

osaklighet, menar bl.a. Funcke (2017). En sådan subjektivitet skulle kunna innebära att 

systemet koloniserar livsvärlden och omöjliggör det kommunikativa handlandet, och därmed 

omöjliggör allas deltagande i demokratin. En demokratisk kultur innebär enligt Balkin (2004) 

att alla har rätt att deltaga och uttrycka sig, det förhindras med alltför stora restriktioner av 

yttrandefriheten. Enligt Habermas ideala samtalssituation blir kommunikationen förvrängd 

när inte alla kan komma till tals på grund av en maktutövning och exkludering av grupper. 

Debattörerna menar sammanfattningsvis att demokratin är till för att alla ska kunna uttrycka 

sina åsikter och uteslutning. En demokrati där NMR förbjuds är mer lik den form av 

demokrati som NMR själva förespråkar, där alla inte kan deltaga på lika villkor och 

kommunikationen blir förvrängd. Artiklarnas argumentation innebär att systemet begränsar 

livsvärlden, med rätten som styrningsmedium, om rörelser som NMR förbjuds utan tillräckligt 

giltiga skäl. Det blir en alltför snäv yttrandefrihet, vilket inte överensstämmer med samhällets 

demokratiska styrelseskick. Det riskerar att stå i strid med statsskickets grunder i RF 1 kap. 1 
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§, att all offentlig makt ska utgå ifrån folket och 2 §, att det ska ske med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Även 

opinionsfriheterna i RF kap 2. 1 § riskerar att inte längre vara tillförsäkrade var och en längre.  

5.2 Debatten för en begränsad yttrandefrihet 

Även under det här temat handlar debattörerna kommunikativt eftersom det som sagts är sant, 

moraliskt riktigt och uppriktigt. Prövningen av beviskraften visade att argumenten är hållbara 

och relevanta. Argumentationen bygger på sanning genom att argumenten grundas på 

relevanta delar ur gällande rätt. En sanning kan bara uppstå ur en rationell dialog på lika 

villkor. Således finns det goda förutsättningar för att nå det ideala samtalet, utan förvrängd 

kommunikation. Yttranden i argumentationen bryter inte mot den normativa kontexten 

eftersom det finns stöd för att begränsa NMR:s yttrandefrihet och debattörerna är uppriktiga 

med sin intention, de vill begränsa yttranden som inte är förenliga med demokratiska 

värderingar. Debatten är uppdelad i två läger, de som menar att gällande rätt redan är 

tillräcklig för att begränsa högerradikala rörelsers yttrandefrihet och de som vill införa 

starkare lagstiftning för att förbjuda NMR. De sistnämnda vill använda rätten som 

styrningsmedium för att styra över värderingar i livsvärlden, vilket enligt teorin skulle 

innebära att instrumentell rationalitet träder in istället för kommunikativt handlande, vilket 

bidrar till en förvrängd kommunikationsprocess. Rätten får då styra över socialisation, social 

integration och kulturell reproduktion i för hög grad. Rätten som institution skulle istället 

kunna förmedla information om moral och värderingar till systemet, vilket inte hade blivit en 

maktutövning och förvrängd kommunikation. Tidigare forskning ger stöd för att det finns 

legala förutsättningar för att begränsa yttrandefriheten och att den rättsliga definitionen av 

hets mot folkgrupp kan behöva stärkas (Sorial 2015; Pégorier 2018).  

  

Slávik & Öberg (2017) menade att NMR har rätt till yttrandefrihet och demonstrationsfrihet 

så länge rörelsen inte är förbjuden av andra skäl, som t.ex. att den är öppet 

rasdiskriminerande, och menade att lagstiftningen som den ser ut nu skulle kunna innebära ett 

sådant förbud. Argumentationen kring det har varit förståelseorienterad, med målet att nå ett 

samförstånd om yttrandefriheten och dess begränsningar. Debattörerna har inte haft som mål 

att använda rätten som styrningsmedium, utan har använt kommunikation på rätt sätt för att 

hävda att det finns skäl för fler fällande domar utifrån rättsligt stöd. Om rättigheterna 

begränsas utan giltiga skäl vore det en maktutövning där systemet koloniserar livsvärlden, 
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genom att begränsa värderingar som inte är eller moraliskt oriktiga enligt livsvärlden. Alla 

skulle således inte få möjlighet att deltaga i en debatt fri från makt. Det finns enligt 

debattörerna skäl för begränsningar, genom att NMR i sitt partiprogram tydliggjort att de står 

för diskriminering och inte kan upprätthålla ett kommunikativt handlande. Där framkommer 

det att NMR vill använda makt för att rasdiskriminera och utesluta grupper ur debatten. 

Yttranden och symbolanvändning av NMR stämmer inte överens med den moraliska riktighet 

som förutsätts i en öppen och jämlik kommunikation fri från maktutövning.  

  

Av debattörerna som argumenterar för en mer begränsande lagstiftning, bör det införas ett 

förbud mot bakgrund av att de är ett hot mot andra grupper i samhället. De vill använda rätten 

som styrningsmedium, eftersom de inte anser att gällande rätt är tillräcklig. Även om det sker 

på bekostnad av friheten i livsvärlden, när grupper utesluts med rätten som medel, lider 

livsvärlden större skada om de högerradikalas yttrandefrihet inte begränsas. Detta eftersom 

skadeverkningarna är större för andra individer i samhället som riskerar att utsättas för NMR:s 

hat och hot. Det personliga skyddet att inte utsättas för kränkningar eller brottsliga handlingar, 

ges företräde före yttrandefriheten för NMR. Den tidigare forskningen uttrycker att en balans 

mellan yttrandefriheten och begränsningar av den krävs för att alla ska kunna uttrycka sina 

åsikter utan att den personliga integriteten bortprioriteras (Balkin 2004; Bangstad 2012; 

Carlsson 2016). Det skulle enligt teorin kunna innebära att debattörerna vill exkludera 

grupper, vilket inte är kommunikativt handlande. Debatten utgörs av en maktutövning, till 

skillnad från rätten som institution där det skulle rymmas en kommunikativ möjlighet och 

förmedling av moraliska värderingar till systemet ges företräde. Debatten har utgjorts av 

strategiskt handlande när det ställts krav på att utesluta NMR med rätten som 

styrningsmedium. Debattörerna handlade förtäckt strategiskt och medvetet vilseledande. En 

ideal samtalssituation i ett demokratiskt samhälle förutsätter att alla har möjlighet att deltaga i 

den offentliga debatten och yttra sina åsikter, men i det här fallet utesluts NMR genom makt 

och rätten. Debattörerna menar att det kan finnas skäl för att tvingas inskränka på 

yttrandefriheten, t.ex. vid användning av nazistiska symboler i samband med demonstrationer, 

då livsvärlden kränks genom att människor far illa. Begränsningar bör i så fall baseras på 

värden som förmedlas från livsvärlden till systemet och inte med rätten som styrningsmedium 

vilket resulterar i förvrängd kommunikation. Rättsregler som växer fram nerifrån är mer i 

enlighet med demokrati och kommunikativt handlande, istället för påtvingade rättsregler 

uppifrån som leder till systematiskt förvrängd kommunikation.  

 



 39 

5.3 Nordiska motståndsrörelsen  

Enligt Habermas är en förutsättning för ett rationellt samtal att det finns en giltighet i 

framförda argument. Beviskraften för NMR:s argumentation visade att argumenten inte var 

hållbara och relevanta för deras ståndpunkter. En konsensus på rätt grunder kunde inte nås 

mellan parterna eftersom kommunikationen inte bestod av bra argument, NMR hade en 

avsaknad av rättslig relevans i sina argument och saknade moralisk riktighet. Det ideala 

samtalet och ett kommunikativt handlande kan därför inte uppnås. Kommunikation användes 

istället i framgångsorienterat syfte, genom strategiskt handlande, för att nå privata mål om 

yttrandefriheten. 

 

NMR hävdar att de utesluts ur debatten och inte får möjlighet att yttra sig eftersom de är 

utsatta för en maktutövning. NMR menar att de utesluts i politiken och media, och därmed 

inte kan handla kommunikativt, på jämlika villkor med andra debattörer i den offentliga 

debatten. NMR menar att styrningsmedierna makt och pengar har koloniserat livsvärlden 

vilket har lett till en förvrängd kommunikationsprocess, där de inte får deltaga på samma 

villkor som andra i debatten. Utifrån det ideala samtalet får en sådan maktutövning inte 

förekomma i en demokrati, där grupper inte får ta del av rättigheter i en demokrati. Samtidigt 

menar NMR att debattörerna i media inte upprätthåller sin del av kommunikativt handlande. 

Prövningen av beviskraften i argumentationen visar att det kan ha funnits skäl för att inte 

inkludera NMR, då de inte handlar kommunikativt. En diskriminering av grupper är inte 

moraliskt riktig och det finns en avsaknad av sanning i kommunikationen. Det kan således bli 

svårt att nå det ideala samtalet i diskussioner med NMR. NMR menar att andra parter i 

debatten använder sin makt för att välja ut information som motarbetar dem och att 

argumentationen är framgångsorienterad. Det kan utifrån avsaknaden av kommunikativt 

handlande finnas skäl för att NMR inte får deltaga på samma villkor. Utifrån teorin är 

kommunikation alltid att föredra och på så sätt har en maktutövning använts för att utesluta 

NMR. NMR kan inte uppnå villkoren för kommunikativt handlande och det är oklart om 

rätten som institution kan sätta igång en kommunikation mellan samtalsparterna, som leder till 

demokratisering.   

 

Debatten inom det här temat har en avsaknad av kommunikativ rationalitet. Ur NMR:s 

subjektiva perspektiv kan det som yttras vara sant vilket skulle tyda på ett förtäckt strategiskt 

handlande av NMR. Genom analysen av beviskraften för argumenten fanns det stöd för att 



 40 

NMR har handlat förtäckt strategiskt. Antingen kan det här bero på ett omedvetet 

vilseledande, där NMR döljer för sig själva att de handlar strategiskt för att uppnå egna mål 

eller istället handlar medvetet vilseledande, där de med mening döljer att villkoren för 

kommunikativt handlande inte är uppfyllda. Antingen handlar NMR omedvetet vilseledande, 

vilket grundas i deras alternativa moraliska värderingar eller medvetet vilseledande om de 

känner till att deras handlande inte är kommunikativt. NMR:s argumentation är till stor del 

normativ och är uppbyggd på moraliska grunder som inte överensstämmer med övriga 

samhällets, därför blir det svårt att nå ett samförstånd.  

 

NMR uttrycker i sin argumentation att de bör åtnjuta en omfattande yttrandefrihet, medan det 

framkommer i deras partiprogram att de vill begränsa rättigheten för specifika grupper i 

samhället. De är inte uppriktiga med intentionerna bakom yttranden, de säger sig vilja värna 

om yttrandefriheten men inskränker den i sin framtida politik. I deras syn på yttrandefriheten 

har enbart medborgare, där minst en förälder har nordiskt medborgarskap eller är från ett 

närbesläktat folkslag, rätt att deltaga. Det kan betyda i sin tur att de vill använda rätten som 

styrningsmedium för att begränsa yttrandefriheten och med politisk makt utesluta andra 

medborgare ur ett demokratiskt deltagande. Det är en form av kolonisering av livsvärlden, 

som bryter mot den moraliska riktigheten i kommunikativt handlande. Tidigare forskning 

uttrycker att normer och värderingar begränsar yttrandefriheten i offentligheten och att det 

ideala samtalet kräver att en mångfald av åsikter tolereras (Steen-Johnsen & Enlojras 2016; 

Stetka & Örnebring 2012). Det skulle kunna förklara varför NMR känner sig uteslutna i 

debatten och samtidigt varför de får svårt att ingå i ett idealt samtal. De är inte toleranta för 

andra värderingar. Samtidigt bör de inkluderas i debatten för att undvika en ojämn maktbalans 

där alla inte kan komma till tals med förvrängd kommunikation som resultat.  

6. Diskussion      

Den här studien har syftat till att bidraga till pågående policydiskussioner om yttrandefrihet 

och högerradikala rörelser, med vetenskapligt grundad kunskap avseende den offentliga 

debatten inom ämnet. Genom att studera den offentliga debatten ur ett vetenskapligt 

perspektiv har yttrandefriheten problematiserats utifrån social praktik och normer, men även 

lagen och lagens praktik. Samtalsparternas avsikter och den rättsliga relevansen i 

argumentationen har kartlagts, vilket skapar en god förutsättning för att förstå om debatten är 

rationell. Studien har visat att det finns olika uppfattningar om i vilken riktning 
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yttrandefriheten för de högerradikala rörelserna ska förändras och att parterna i debatten i 

olika grad använder sig av rättslig relevans. Samtliga parter i debatten handlar inte 

kommunikativt och därmed kan det ideala samtalet inte nås, det finns i för stor utsträckning 

förvrängd kommunikation. Parterna vill använda makt eller rätten som styrningsmedium för 

att utesluta grupper ur den offentliga debatten. Genom att uppmärksamma det tyder studien på 

att makt är ett centralt inslag i debatten, som leder till en förvrängd kommunikationsprocess, 

och att det finns ett behov av fortsatta studier ur ett konfliktperspektiv.  

 

Genom att analysera debatten om yttrandefrihet och hur hållbara argumenten är utifrån 

gällande rätt undersöks stödet för demokratins kanske viktigaste rättighet. Det som har 

framkommit är att undersökningsområdet är komplext och att en begränsning av 

yttrandefriheten för en särskild grupp av människor är problematisk, då inskränks samtidigt 

fri- och rättigheterna som existerar i samhället och en exkludering sker som inte är i enlighet 

med demokratin. Om inte alla kan deltaga i det ideala samtalet på jämlika villkor blir 

kommunikationen förvrängd. Det skulle kunna finnas skäl för exkludering om deras 

deltagande i debatten omöjliggör kommunikativt handlande och utgör lagbrott, om svensk rätt 

tillåter sådana begränsningar. Det stora problemet med att inte begränsa NMR:s yttrandefrihet 

är att fri-och rättigheterna istället kränks av att det finns högerradikala rörelser som hotar 

delar av befolkningen, det blir en motsatt maktutövning där NMR vill exkludera andra 

grupper. Ställningstagandet blir därför också komplicerat och baseras på om yttrandefrihetens 

egenvärde ges företräde eller gruppernas rätt till skydd anses viktigare. Studien har därmed 

visat att det finns goda skäl för att inte begränsa yttrandefriheten i för stor utsträckning, den 

ska förbli en viktig fri- och rättighet om det ideala samtalet och kommunikativa handlandet 

ska kunna uppnås. Viktiga rättsprinciper som legalitetsprincipen (artikel 7 i 

Europakonventionen) och likhetsprincipen (RF 1 kap. 9 §) bör fortsätta gälla, alla fall ska 

behandlas lika och den offentliga makten ska utövas under lagarna. En begränsning måste 

därför ha stöd i svensk rätt och om lika fall ska behandlas lika, skulle eventuella 

begränsningar av NMR:s demonstrationsfrihet eller föreningsfrihet kunna påverka andra 

föreningar i Sverige.  

 

Kommunikativt handlande och demokratier är starkt sammankopplade, åsikter ska kunna 

uttryckas men på rätt grunder, därför är rationaliteten och den rättsliga relevansen i 

argumentationen av stor vikt. Ett samtal på lika villkor kräver att samtliga parter handlar 

kommunikativt. Resultaten har visat att debattörerna för en omfattande yttrandefrihet har 
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använt sig av adekvat och giltigt stöd i lagen för att underbygga sina teser i debatten. Genom 

att påstå att NMR:s mänskliga fri- och rättigheter bör gälla oavsett om åsikter som förmedlas 

är obehagliga har det också sagts att rätten inte ska få kolonisera livsvärlden och styra över 

värderingar i för stor utsträckning. Utifrån Habermas teori har förespråkarna för en 

omfattande yttrandefrihet handlat kommunikativt och haft syftet att nå en inbördes förståelse 

med de andra aktörerna. De ville inte ha en maktutövning där systemet koloniserar livsvärlden 

med rätten som styrningsmedium, via begränsningar av fri- och rättigheterna. De har i högre 

grad än andra debattörer haft målet att inkludera NMR i diskussionerna kring yttrandefriheten, 

med hänvisning till demokratiska värderingar. De vill använda sig av rätten som institution 

för att ingå ett kommunikativt tvång, vilket kan stimulera en demokratisering. NMR skulle 

tvingas förhålla sig till spelreglerna, där brott mot hets mot folkgrupp fortfarande skulle förbli 

oacceptabelt, precis som debattörerna uttrycker. En uteslutning är inte förening med en 

demokrati och vår åsikt är därför att de bör inkluderas om de kan hålla sig inom gränserna för 

lagbrott. Annars blir kommunikationen systematiskt förvrängd av styrningsmedierna makt 

och rätten. Då inträder en juridifiering där rätten får styra i för hög grad och ersätta 

kommunikativ rationalitet med instrumentell rationalitet. Det finns således risk för 

begränsningar och exkludering av specifika grupper. Studien har uppmärksammat att det kan 

finnas problem med att det bättre argumentet vinner, dels krävs det mer juridiska kunskaper 

för att kunna deltaga i samtalet och alternativa åsikter exkluderas. Utan rätt förutsättningar 

blir det därför svårt att göra sig hörd, vilket även tidigare forskning uttrycker. 

 

Debattörerna som förespråkar mer begränsningar för de högerradikala rörelsernas 

yttrandefrihet, använder sig också av hållbara och relevanta argument med rättslig relevans. 

Argumentationen handlar om att använda rätten som styrningsmedium för att tvinga bort 

alternativa åsikter, som inte är önskvärda i det ideala samtalet och förståelseorienterade 

kommunikativa handlandet. Som Kugelberg (2014) skriver innebär yttrandefriheten ingen 

skyldighet att människor måste lyssna och bli övertalade av argumenten. Resultaten visar att 

NMR:s yttranden går emot moraliska värderingar i samhället, det betyder att de kommer få 

svårt att övertyga med argument. 

 

NMR vill utföra omfattande rättsliga förändringar, de vill ta bort lagen om hets mot folkgrupp 

som de menar begränsar deras yttrandefrihet och gör deras tillvaro mindre rättssäker. 

Argumenten som NMR använder för det är mindre hållbara och relevanta, utifrån aspekten att 

deras argument är normativa uppfattningar som inte tar stöd i lagen eller allmänna 
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värderingar. De skulle bryta mot grundlagen och flera av de internationella konventionerna, 

om rasdiskriminerande yttranden skulle tillåtas. NMR:s normativa uppfattningar står i strid 

med allmänna principer om t.ex. lika värde, de vill utvidga sin egen yttrandefrihet och 

begränsa andras. Studien har visat att NMR inte handlar kommunikativt och har styrts av 

privata mål om att nå största möjliga yttrandefrihet, och använda makt och rätten till att ge sig 

själva bättre förutsättningar att bedriva sin politik och utesluta andra. 

 

Den här uppsatsens andra syfte är att bidra till rättssociologisk kunskap om hur 

argumentationsanalys i kombination med Habermas teori om kommunikativt handlande kan 

ligga till grund för forskning om offentliga diskussioner avseende rättsutveckling. Det har 

bland annat uppmärksammat maktbalansen i den offentliga debatten, den blir ojämn om 

exkluderingar görs av specifika grupper inom lagens ramar. I uppsatsen har debattens rättsliga 

relevans undersökts vilket kan ge en bättre förståelse för vilka värderingar som sprids i de 

olika artiklarna. Poängen med att undersöka argumentationens rättsliga relevans är att pröva 

argumentens beviskraft, om debattörer tar stöd i rätten och använder lagen på rätt sätt för att 

undvika en förvrängd kommunikation enligt Habermas teori. Studien har också 

uppmärksammat brister som kan användas för att utveckla rätten. Det kan exempelvis 

behövas ett nytt ramverk för vad som får yttras utan att bryta mot hets mot folkgrupp. Ur ett 

rättssociologiskt perspektiv skulle det kunna vara problematiskt om begränsningar av 

yttrandefriheten leder till minskad rättssäkerhet. Studien har bl.a. visat att lagen om hets mot 

folkgrupp är otydlig eller otillräcklig, vilket skulle kunna leda till att definitionen stärks.  

 

Studiens metod i kombination med teorin har synliggjort att det finns rådande 

maktförhållanden som avspeglas i den undersökta debatten. En viktig uteslutning som inte 

uppmärksammats i den här uppsatsen är att det även finns en tredje part som är exkluderad i 

debatten, men i högsta grad påverkad av den. Den utgörs av grupper som invandrare och 

etniska minoriteter. Genom att de inte får komma till tals blir kommunikationen förvrängd, av 

maktförhållanden i offentligheten. 

6.1 En kritisk tillbakablick  

Materialet från NMR ställer höga krav på forskarens förmåga att förhålla sig objektivt, 

eftersom det går emot många av ens egna värderingar. Trots detta anser vi att objektiviteten 

har säkrats i den här studien i den utsträckning det var möjligt. Likaså har vi försökt hålla oss 
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neutrala i samband med prövningen av beviskraften för NMR:s normativa argument, där vi 

inte enbart har relaterat till våra egna värderingar utan till allmänna principer och konkreta 

fall. Ämnet upplevs som väldigt komplext eftersom yttrandefriheten är abstrakt och kan 

innebära olika saker. Istället hade vi kunnat fokusera enbart på lagarna och inte inkluderat 

mänskliga rättigheter. Då skulle vår studie blivit lite mer djupgående gällande lagarna och vi 

skulle kunna ha studerat rättsfall, förarbete eller liknande mer ingående. Vår uppsats blir 

därför mer översiktlig än den hade blivit då. Vi anser dock att den här studien har belyst den 

offentliga debatten om högerradikalas yttrandefrihet med ett nytt perspektiv som 

problematiserar rättslig relevans och uppmärksammar rättsliga brister. 

7. Slutsatser 

De olika debattörerna argumenterade med olika grad av rättslig relevans. Debattörerna för en 

omfattande yttrandefrihet argumenterade med hög rättslig relevans och tog stöd i grundlagar 

och mänskliga rättigheter. Beviskraften visade att argumenten var relevanta och hållbara, 

deras argumentation stämde väl överens med de delar ur gällande rätt de hade hänvisat till. 

Debattörerna uppfyllde också kraven för kommunikativt handlande, då yttranden byggde på 

sanning, moralisk riktighet och uppriktighet om intentioner bakom yttrandena. De menade 

slutligen att yttrandefriheten behöver vara omfattande, och att systemet inte ska tillåtas 

kolonisera livsvärlden med rätten som styrningsmedium. Lagen ska inte få styra över 

värderingar i livsvärlden i för stor utsträckning. I tidigare forskning ges stöd för att obehagliga 

åsikter ska rymmas inom yttrandefrihetens ramar och att yttrandefriheten är hotad i dagens 

samhälle. Det finns också stöd för att yttrandefriheten förblir minst lika viktig på Internet, där 

NMR sprider sina åsikter. Europakonventionen ger enligt forskningen också stöd för en 

omfattande yttrandefrihet. 

 

Debattörerna som ville begränsa de högerradikalas yttrandefrihet argumenterade likaså med 

en hög grad av rättslig relevans. De gjorde det genom att hänvisa till lagen om hets mot 

folkgrupp, FN:s rasdiskrimineringskonvention etc. för att hävda att NMR enligt gällande rätt 

bör förbjudas eller att NMR bör begränsas genom ny hårdare lagstiftning. Beviskraften visade 

att argumenten var både hållbara och relevanta, samt rättsligt relevanta. Debattörerna 

uppfyllde kraven på kommunikativt handlande. Enligt teorin skulle deras handlande däremot 

också kunna tolkas som att de använde sig av förtäckt strategiskt handlande, där de ville 

uppnå egocentriska mål utan samförstånd som främsta mål. De ville enligt det resonemanget 
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att systemet skulle träda in med rätten som styrningsmedium för att förhindra eller förbjuda de 

högerradikalas yttrandefrihet. Det finns stöd i tidigare forskning för att förändra lagen och 

begränsa NMR:s yttrandefrihet, då rätten fokuserar på situationen och förbiser innehållet i 

yttranden som skulle kunna innebära brott mot lagen om hets mot folkgrupp. 

 

Slutligen använde sig NMR inte av en argumentation med hög rättslig relevans, när de 

argumenterade för att yttrandefriheten skulle bli mer omfattande för dem men begränsas för 

andra i samhället. De hänvisade huvudsakligen till lagen om hets mot folkgrupp, som de 

argumenterade för att ta bort. De använde sig till stor del av normativa argument. 

Beviskraften visade att argumenten inte var hållbara eller relevanta, eftersom de inte ansågs 

trovärdiga eller inte stämde överens med värderingar i övriga samhället. Handlandet var inte 

kommunikativt, de uppfyllde inte villkoren om sanning, moralisk riktighet och uppriktighet 

om intentioner. De uppgav att andra debattörer inte uppfyllde villkoren, men det visade sig att 

deras yttranden byggde på egna mål och ett förtäckt strategiskt handlande. Deras mål var att 

nå största möjliga yttrandefrihet för dem och begränsa andras möjlighet att uttrycka sig och 

handlade inte med syftet att nå ett samförstånd med andra aktörer i debatten. Utifrån en 

rättssociologisk synvinkel skulle det kunna innebära att det kan bli svårt att nå en inbördes 

förståelse genom kommunikativt handlande med dem och ett stöd bland övriga samhället för 

en striktare lagstiftning kring de högerradikala rörelsernas rätt till yttrandefrihet. Deras 

bristande moraliska riktighet ger stöd för det. Tidigare forskning konstaterar att upprörande 

yttranden skulle kunna rymmas inom yttrandefriheten, men det finns även stöd för 

begränsningar om de skulle anses vara skadliga.  

 

Den offentliga debatten visar att det finns olika perspektiv på yttrandefrihet för de 

högerradikala rörelserna och att deras deltagande i kommunikativt handlande är komplext. 

Det ideala samtalet kräver en debatt utan ojämn maktbalans och exkludering, där rättigheter 

inte inskränks i en demokrati. Men den här studien har visat att kommunikationen är 

förvrängd på grund av rådande maktförhållanden som avspeglas i debatten. Det betyder att en 

exkludering av grupper har gjorts. Det finns parter inom debatten som vill använda rätten som 

styrningsmedium för att begränsa yttrandefriheten för specifika grupper. 
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Bilaga 1 

Artiklar från media: 

 

  

Artiklar från Nordiska motståndsrörelsen: 
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Bilaga 2 

Grundlagarna  

Regeringsformen: 

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter: 

Opinionsfriheter 

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor, 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av 

andras yttranden, 

3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring 

eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, 

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och 

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa 

liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, 

ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen. 

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. 

Lag (2010:1408). 

RF 2 kap Skydd mot diskriminering: 

12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon 

tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 

eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408). 

 

13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, 

om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och 

kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. Lag (2010:1408). 
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Europakonventionen: 

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Lag (2010:1408). 

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter 

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21-24 §§, begränsas 

genom lag: 

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och 

föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5), 

  

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas 

genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant 

som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma 

ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 

§ första stycket andra meningen. Lag (2010:1408). 

  

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i 

ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör 

ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen 

får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag 

(2010:1408). 

  

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, 

folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller 

förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet 

begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras 

endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. 

  

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt 

beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, 

fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter. 
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Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst 

sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och 

informationsfriheten. Lag (2010:1408). 

  

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och 

säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa 

friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot. 

  

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är 

av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408). 

  

Lagar 

Brottsbalken: 

16 kap. Om brott mot allmän ordning: 

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning 

för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt 

eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till 

fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. 

  

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av 

om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller 

kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka 

betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800). 

 

Enligt svensk rätt skyddas yttrandefriheten på internet genom Europakonventionens artikel 

10, samt i grundlag genom regeringsformens 2 kap. 1 §, yttrandefrihetsgrundlagen och 

tryckfrihetsförordningen.   
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Konventioner 

Europakonventionen - Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna:             

                                                               

ARTIKEL 10 - Yttrandefrihet                                                                                      

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta 

emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av 

territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- 

eller biografföretag. 

                                                                                                           

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det 

underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är 

föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den 

nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans 

goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller 

för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet. 

                                                                                                           

ARTIKEL 14 - Förbud mot diskriminering 

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan 

diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 

åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd 

eller ställning i övrigt 

                                                                                     

FN:s konvention om mänskliga rättigheter: 

Artikel 19 

1. Ingen får utsättas för ingripande för sina åsikters skull. 

2. Var och en har rätt till yttrandefrihet. I denna rätt ingår frihet att oberoende av territoriella 

gränser söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag, i tal, i skrift och i tryck, 

i konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel. 

3. Utövandet av de rättigheter som avses i punkt 2 medför särskilda skyldigheter och särskilt 

ansvar. Detta utövande får därför underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som 

är angivna i lag och som är nödvändiga 
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a) för att respektera andra människors rättigheter eller anseende, 

b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan eller 

sedligheten. (Regeringskansliet 2011). 

  

Nytryck av SÖ 1971:40 - Internationell konvention om avskaffandet av alla former av 

rasdiskriminering:                                                                    

Del I                                                                                                  

Artikel 1                                                                                           

1. I denna konvention avses med uttrycket rasdiskriminering varje skillnad, undantag, in- 

skränkning eller företräde på grund av ras, hud- färg, härkomst eller nationellt eller etniskt ur- 

sprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande 

eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, 

ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.                                                                     

  

2. Denna konvention är inte tillämplig på åtskillnader, undantag, inskränkningar eller före- 

träden som en konventionsstat gör mellan medborgare och icke-medborgare. 

                                                                                                           

3. Ingen bestämmelse i denna konvention får tolkas så att den på något sätt inverkar på 

konventionsstaternas lagar och bestämmelser om nationalitet, medborgarskap eller naturaliser 

ing, så länge dessa regler inte diskriminerar någon särskild nationalitet. 

                                                                                                           

4. Särskilda åtgärder som enbart syftar till att trygga en godtagbar utveckling för sådana ras- 

grupper, etniska grupper eller enskilda personer som har behov av skydd för att på lika vill- 

kor kunna åtnjuta och utöva sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall inte 

betraktas som rasdiskriminering, så länge dessa åtgärder inte leder till att olika rättigheter 

bibehålls för olika rasgrupper eller att de består när deras syften har uppnåtts.                                                                                                          

                     

Artikel 4                                                                                           

Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på 

föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt 

ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp eller som söker rättfärdiga eller främja 

rashat och diskriminering i någon form och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta 

åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller ut- övande av sådan diskriminering. I 

detta syfte skall konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de principer som 
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omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättig- heterna och av de rättigheter 

som uttryckligen anges i artikel 5 i denna konvention, bland annat 

                                                                                                           

a) förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt lag allt spridande av idéer grundade 

på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering, liksom alla våldshandlingar 

eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan 

hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i någon form till rasistiska 

aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktiviteter, 

                                                                                                           

b) olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan 

propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i så- 

dana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag, 

samt 

                                                                                                           

c) inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller 

lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering. (Utrikesdepartementet SÖ 1971:40,) 

  

  

  

 

 

 

  

 


