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Abstract 

Sieg Heil on Yom Kippur. Swedish opinion piece-writers’ attitudes toward, and framing of, the 

Nordic Resistance Movements right to demonstrate in Gothenburg.  

 

On September 30th 2017 the Nordic Resistance Movement (NRM) demonstrates, the same day 

as the Gothenburg book fair and the jewish holy day Yom Kippur. Not least opionion 

piece-writers wrote about the demonstration, in newspapers from Piteå in the north and Ystad in 

the south. With the use of framing theory we have, by method of quantitative analysis, analyzed 

88 of the opinion pieces on the subject of NRM’s right to demonstrate in Gothenburg, published 

in Swedish newspapers. In addition to analyzing how the writers framed NRM’s right to 

demonstrate we have, with the qualitative method argumentation analysis, analyzed the writers’ 

attitudes toward NRM’s right to demonstrate. We find the two most prevalent frames are legal 

framing (29 out of 88)  and democracy framing (28 out of 88). Other than that little consensus 

can be found amongst the writers on the topic of NRM’s right to demonstrate.  

 

Keywords: journalism, nordic resistance movement, freedom of assembly, opinion pieces, framing 
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Ordlista 

EKMR/Europakonventionen = Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Gestaltning = översättning av frame/framing ur framing theory 

ICPPR = International Covenant on Civil and Political Rights (FN-konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter) 

NMR = Nordiska motståndsrörelsen 

OL = Ordningslagen 

RF = Regeringsformen 
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1. Inledning 

“Sieg Heil på Jom Kippur” kunde man läsa i Christian Dahlgrens rubrik på Östgöta 

Correspondentens ledarsida 2017-09-14. En av alla tidningsrubriker som handlat om 

nazistdemonstrationen i Göteborg september 2017. 

 

Nordiska motståndsrörelsens (fortsättningsvis förkortat NMR) frihet att uttrycka sig har varit 

föremål för diskussion i svenska tidningar de senaste åren i samband med organisationens 

demonstrationer. Under de senaste två åren har NMR, med olika grad av medial 

uppmärksamhet, med tillstånd demonstrerat tre gånger. I Borlänge på första maj år 2016, i Falun 

på första maj år 2017 och i Göteborg den 30:e september 2017. Dessutom anordnades en ej 

tillståndsgiven demonstration den 17:e september förra året, också den i Göteborg. Vidare har 

organisationen manifesterat runtom i Sverige fler gånger än de uppräknade under de senaste 

åren, med färre demonstranter och mindre medialt intresse som följd.  

 

Det mediala blickfånget har dock riktats mot NMR under de senaste par åren vid fler tillfällen än 

de uppräknade ovan. Bland annat när tre personer med tidigare kopplingar till NMR dömdes till 

fängelse för flera bombdåd i Göteborg riktade mot två flyktingboende, samt mot fackföreningen 

Syndikalisternas lokal under 2016 och 2017.   1

 

Under Almedalsveckan förra året berättade också säkerhetspolischefen Anders Thornberg att vit 

makt-miljön i Sverige ökar sett till antalet extremister.  NMR tilläts dessutom att sätta upp tält 2

vilket ledde till högljudda protester från alltifrån allmänheten till prominenta mediala personer.  3

Grunden till att låta NMR demonstrera är att det i Sverige råder demonstrationsfrihet, och att den 

friheten är grundlagsskyddad. Men NMRs rätt att demonstrera har trots det ifrågasatts av 

1 Sköld, Johan. Tre män med nazikopplingar döms för inblandning bombdåden i Göteborg. SVT Väst. 2017-06-07 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-ar-domen-efter-bombdaden-i-goteborg (Hämtad 2018-03-11) 
2 Dorian, Hampus. Säpochefen om nazistbomberna i Göteborg: "En miljö som växer". Göteborgsposten. 
2017-07-03 
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/säpochefen-om-nazistbomberna-i-göteborg-en-miljö-som-växer-1.4409357 
(Hämtad 2018-03-11)  
3 Carlén, Linnea. Många organisationer och personerna bojkottar Almedalsveckan 2017. SVT Nyheter. 2017-07-02 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-organisationer-och-personerna-bojkottar-almedalsveckan-2017 (Hämtad 
2018-03-13) 
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opinionsbildare runtom i landet. NMR har dock aldrig blivit nekade att demonstrera på Sveriges 

gator.  

 

En vecka före demonstrationen i Göteborg, den 30:e september 2017, genomförde NMR en 

mindre demonstration efter den väg de av Förvaltningsrätten blev nekade att ta till den 

förestående demonstrationen, utan att ha sökt tillstånd för. Polisen avbröt inte demonstrationen 

vilket ledde till kritik från Annie Lööf (C) bland andra.  Vissa ledarskribenter stämde in i 4

kritiken, andra menade att polisen gjort rätt. Debatten tog liv igen och vissa skribenter menade 

att NMR förbrukat sin rätt att demonstrera den 30:e september i Göteborg. Uppståndelsen kring 

NMRs demonstration fick Stefan Löfven att ta beslutet att bjuda in samtliga riksdagspartier 

förutom Sverigedemokraterna, till samtal om lagstiftningen för demonstrationer.   5

 

Vi som skriver uppsatsen har på håll följt debatten och tagit till oss det som skrivits i frågan. Vi 

är sedan tidigare intresserade av frågor som rör yttrandefriheten och är väl medvetna om de olika 

viljorna och intressena som går i konflikt med varandra i en sådan här komplex fråga.  

 

Men medan vi är införstådda i sakfrågan finns det säkerligen de som aldrig närmat sig den. 

Därför är det vitalt att personen i fråga får möjligheten att bilda sig sin egen uppfattning, med 

utgångspunkt i mediernas rapportering. Eftersom vi människor inte är kapabla att forma en 

koncentrerad bild av en nyansrik verklighet förlitar vi oss på medierna, genom att tillhandahålla 

information och nyhetsutbud därifrån som håller oss ajour och som gör att vi kan orientera oss i 

samtiden.   6

 

 Regeringsformen klargör nämligen att det svenska statsskicket bygger på fri åsiktsbildning. För 

att vi ska ha fri åsiktsbildning ställs krav på innehåll i medierna; olika åsikter och kulturyttringar 

ska få komma till tals, samhällets inflytelserika ska granskas och medborgarna måste få den 

information som de behöver för att självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor.  78

4 Lööf, Annie. [annieloof] Helt obegripligt att de tillåts demonstrera även utan tillstånd. Nu räcker det [Twitter post].  
https://twitter.com/annieloof/status/909448212603375617 (2017, 17 september). (Hämtad 2018-03-11) 
5 Wendle, Joel. Löfven bjuder in till samtal om nazistdemonstrationer. SR. 2017-09-21 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6782805 (Hämtad 2018-03-13) 
6 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2014. s. 100.  
7 SOU 1995:37. Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Från 
http://weburn.kb.se/metadata/624/SOU_7265624.htm s.156 
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Genom journalistiska massmedier säkras en del av demokratin: utan fri åsiktsbildning, som det 

heter i regeringsformen, med massmedier som informerar, granskar och är ett forum för debatt är 

ett land inte demokratiskt. Massmedierna informerar medborgarna om vad politiker har för 

åsikter och vad dessa gör, och ger information om aktuella samhällsskeenden. Åt andra hållet 

behöver våra folkvalda politiker information om samhällsskeenden och vad medborgarna har för 

åsikter och värderingar.   9

 

Nord och Strömbäck lägger dessutom till ett till kriterium för att medborgare ska kunna ta fria 

och självständiga beslut, nämligen att journalistiken strävar efter att ge sanningsenliga och 

allsidiga bilder av verkligheten.  I samma bok beskriver Strömbäck hur journalistiken har gått 10

från att vara speglande, till granskande och i allt högre grad sedan 1980-talet mer tolkande. 

Eftersom journalisterna nu oftare står för tolkningarna och bilden av politik och samhälle menar 

Strömbäck att “makten i och över opinionsbildningen förskjutits från politiker till medier och 

journalister”.  Förvisso handlar det till mångt och mycket, men inte endast, om 11

nyhetsjournalistik, men även opinionsbildande material i tidningar är en del av medierna och 

åtminstone ledarskribenter ser sig i hög utsträckning som journalister.   12

 

De här allsidiga bilderna av verkligheten, som den fria åsiktsbildningen bygger på, är vi 

intresserade av att se om opinionsbildare lever upp till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012 s.16-17 
9 Nord & Strömbäck (2012). s.16-17 
10 Ibid. s.18 
11 Strömbäck. I Nord & Strömbäck (2012). s.278 
12 Steijer, Siri, och Almqvist, Viktor.  Vår tids ledare 1993 och 2013: en uppföljning av Lars Nords studie av 
svenska ledarsidor (Kandidatuppsats). Institutionen för samhällsvetenskaper, Stockholm: Södertörns högskola, 
2013. s.30-31 Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-21390 
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1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur opinionsskribenter gestaltar NMRs rätt att 

demonstrera, inför demonstrationen i Göteborg den 30:e september 2017.  

1.3. Frågeställningar 

- Vilka gestaltningar av NMRs rätt eller icke rätt att demonstrera förekommer bland 

opinionsskribenternas texter, och vilka av dessa är mest prominent? 

- Anser opinionsskribenternas att lagen borde skrivas om på ett sådant sätt att NMR inte 

får demonstrera?  

- Vilken gestaltning används oftast av skribenter som är för, respektive mot, NMRs rätt att 

demonstrera?  

- Hur skiljer sig de olika texttyperna gällande ovan frågeställningar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



2. Bakgrund 

2.1. Nordiska motståndsrörelsens historia 

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) uppstod ur nationalistiska grupperingar år 1997, samtliga 

sprungna ur den svenska skinheadrörelsen.  En av grupperingarna var Vitt ariskt motstånd 13

(VAM), som i början av 90-talet påbörjat en väpnad kamp med en rasrevolution som yttersta 

mål . Personer med kopplingar till rörelsen hade under åren 1991 till 1993 gjort sig skyldiga till 14

flertalet politiskt motiverade våldsbrott riktade mot invandrare och antirasistiska rörelser.   15

 

Medan VAM tydligt ville förändra samhället medelst våld fanns det även högerextrema 

strömningar som slog in på en mer politisk linje, med politiska åtgärder istället för vapen som 

främsta verktyg. Ett sådant exempel är kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS), 

som attraherade många unga skinheads på 80-talet. BSS var till en början en hårdför 

organisation men som allteftersom politiserades. Sedermera ombildades organisationen till 

Sverigepartiet och slutligen till Sverigedemokraterna.   16

 

SMR tog däremot efter avsomnade VAMs våldsbejakande framtoning. En väg till makten som 

NMR, som organisationen bytte namn till 2016 efter att det utvecklats avdelningar i Norge, 

Danmark och Finland , fortsatt förespråkar. Av de 159 NMR-aktivisterna som tidningen Expo 17

kunde identifiera år 2015 var 56 procent dömda för något slags brott.  Sveriges Radio har i en 18

liknande, men färskare, kartläggning identifierat 178 personer som varit mest aktiva i 

organisationen under 2017, varav var fjärde var dömd för våldsbrott.   19

 

13 Ibid.  
14 Lodenius, Anna-Lena & Larsson, Stieg. Extremhögern. 2. rev. uppl. Stockholm: Tiden, 1994, s. 331 
15 Ibid. s. 330-331 
16 Lodenius & Larsson. (1994). s. 321 
17 Lindberg, Simon. Svenska motståndsrörelsen är död – Länge leve Nordiska motståndsrörelsen!. Nordfront. 
2016-06-06. 
https://www.nordfront.se/svenska-motstandsrorelsen-ar-dod-lange-leve-nordiska-motstandsrorelsen.smr (Hämtad 
2018-03-11)   
18 Dalsbro, Anders och Färnbo Mikael. Så våldsamma är nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen. Expo. 
2016-12-09.  http://expo.se/2016/sa-valdsamma-ar-nazisterna-i-nordiska-motstandsrorelsen_7198.html (Hämtad 
2018-03-11)  
19 Jönsson, Martin. NMR kartlagt: Var fjärde dömd för våldsbrott. Sveriges Radio. 2018-02-22. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6890955 (Hämtad 2018-03-11)  
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Från att till en början tagit starkt avstånd mot den parlamentariska vägen till inflytande tog NMR 

år 2014 slutligen beslutet att bilda en parlamentarisk gren.  NMR har också fått visst politiskt 20

inflytande sedan valet 2014, efter att en företrädare kuppat sig till ett kommunalt mandat i 

Ludvika kommunfullmäktige.  21

 

Enligt NMRs hemsida, Nordfront.se, är NMRs mål ett nordiskt nationalsocialistiskt folkstyre där 

fokus ligger på att bevara “den nordiska rasen” som inte definieras i någon större utsträckning. 

De anser att världen till mångt och mycket styrs av sionister och judar, vilkas makt de vill 

minimera och samtidigt förkasta det demokratiska system som finns i Sverige idag.  2223

Människor som opponerar sig mot NMRs verklighetsbild och som försöker vidmakthålla det 

rådande demokratiska systemet betraktas som folkförrädare, ett epitet som flera politiker och 

journalister fått av organisationen.   24

 

Vad som tidigare kunnat beskrivas som ett pluralistiskt svensk högerextremism har på sistone 

mer och mer rört sig mot en ohotad ställning för NMR. En bidragande faktor till det är att 

Svenskarnas parti lades ner 2015.  Enligt säkerhetspolisen ökar också antalet nazister i snabb 25

takt, samtidigt som våldet ökar i vit makt-miljön .  26

 

2.2. Demonstrationsfrihetens historia 

Från att ha varit ett föregångsland vad gäller friheten att uttrycka sig skriftligt, en rättighet som 

lagfördes först i världen i form av tryckfrihetsförordningen redan år 1766 , fick svenskarna vara 27

20 Olsson, Daniel. Från Vitt ariskt motstånd till Nordiska motståndsrörelsen. Expressen. 2017-09-30. 
https://www.expressen.se/gt/fran-vitt-ariskt-motstand-till-nordiska-motstandsrorelsen/ (Hämtad 2018-03-11)  
21 Leman, Jonathan, & Poohl, Daniel. (2017, 4 mars). Dalarna - den svenska nazismens starkaste fäste. Expo. 
2017-03-04. http://expo.se/2017/dalarna---den-svenska-nazismens-starkaste-faste_7346.html (Hämtad 2018-03-11)  
22 Hagberg, Emil. Vår väg: ny politik för en ny tid [Broschyr]. Estland: Nordfront Förlag, 2017. 
https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2017/03/V%C3%A5r-v%C3%A4g2017-03.pdf (Hämtad 2018-03-11)  
23 Vejdeland, Fredrik.  Försvarstal för nationalsocialismen. Nordfront. 2015-03-02. 
https://www.nordfront.se/forsvarstal-nationalsocialismen.smr (Hämtad 2018-02-21) 
24 Mokhtari, Arash. Fyra fakta om NMR. SVT Nyheter. 2017-09-29. 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fyra-saker-du-behover-veta-om-nmr (Hämtad 2018-03-11) 
25 Egefur, Christian. "Monopolställning inom nazistisk aktivism".  ETC Göteborg. 2017-01-20. 
https://goteborg.etc.se/inrikes/monopolstallning-inom-nazistisk-aktivism (Hämtad 2018-03-11) 
26 Sundkvist, Frida. Svensson, Frida. Wiman, Erik.  Säpo: antalet farliga nazister ökar i snabb takt. SvD. 2017-09-27. 
https://www.svd.se/sapo-antalet-svenska-nazister-okar-i-snabb-takt (Hämtad 2018-03-13) 
27 Riksarkivet. Vad är tryckfrihetsförordningen. 2017-12-11 https://riksarkivet.se/vad-ar-tryckfrihetsforordningen 
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i åtnjutande av den grundlagsskyddade rätten att demonstrera först i 1974 års regeringsform. 

Demonstrationsrätten har sitt ursprung i församlingsrätten. En rätt som det svenska folket kom 

över under 1800-talet.  

 

Vägen till den rätten var emellertid inte spikrak, utan möttes av motstånd från det svenska 

kungahuset på 1800-talet. De styrande ansåg att folkmeningen kunde vädras direkt till de 

styrande i fråga via deras institutioner, och att allmänna sammankomster med målet att basunera 

ut kollektiva åsikter var “obehövliga”.  Men som ett resultat av framsteg på kontinenten och 28

påtryckningar inrikes lades det år 1848 fram ett förslag om att lagstifta om en församlingsfrihet. 

Förslaget antogs efterföljande år . År 1863 vidgades rättigheterna genom att offentliga 29

myndigheter inte längre hade rätten att upplösa en sammankomst, så vida det inte skedde något 

olagligt i förbindelse till samlingen.   30

 

Överheten försökte dock fortsatt kringskära folkets nyvunna rättighet. Speciellt när det 

framfördes, vad de ansåg var, misshagliga meningsyttringar. Föreskrifter i ordningsstadgan gav 

myndigheterna fortsatt rätt att sätta stopp för medborgares sammankomster. Oftast nyttjades den 

rätten mot de så kallade “socialistiska agitatorerna”  som ville förändra samhället i grunden, 31

bland annat genom deras krav på åtta timmars arbetsdag.  Under åren 1886 till 1890 åberopades 32

ordningsstadgan flitigt, och tolkades generöst i kampen mot den framväxande arbetarrörelsen.   33

 

Följdriktigt kom krav på att ordningsstadgan skulle ändras, och under 1800-talets slut och 

1900-talets första hälft framfördes det i åtskilliga motioner krav på att församlingsfriheten skulle 

28 Eklund, Per. Rätten i klasskampen: en studie i rättens funktioner = [Das Recht im Klassenkampf] : [eine Studie zu 
den Funktionen des Rechts], Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, Tiden: 1974, s. 78 
29 Ibid. s. 79 
30 Ibid. s. 80 
31 Ibid. s. 82 
32 LO. Första demonstrationen i Stockholm. 2017-04-28. 
http://www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/forsta_maj_2017/forsta_maj_fran_1886_till_2017/forsta_demonstratione
n_i_stockholm (hämtad 2018-03-11) 
33 Eklund (1974) s. 80 
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grundlagsskyddas.  Det var uteslutande socialdemokraterna som drev frågan under åren som 34

följde, då de upplevde att de inte hade samma församlingsfrihet som högern. Samtliga motioner 

avslogs.    35 36

 

Slutligen blev ändå församlingsfriheten grundlagsskyddad. Det skulle dröja ända till år 1974, 

fördelat i mötesfriheten och demonstrationsfriheten. Vid denna tidpunkt hade den fria 

åsiktsbildningen under en tid kunnat torgföras av medborgare utan att myndigheterna lade sig i, 

genom lagen om allmänna sammankomster (LAS) som instiftades år 1956.   37

 I samband med lagändringen konstaterade dåvarande regering att det faktum att medborgerliga 38

fri- och rättigheter bara skyddats genom vanlig lag inte hämmat den demokratiska utvecklingen i 

Sverige.  Grundlagsskyddet motiverades ändå med att det var viktigt att rättigheterna var starkt 39

bindande i händelse av att landet skulle befinna sig i kris med en åsidosättning av de 

demokratiska värdena som följd.   40

 

 

 

 

 

34 Ibid. s. 144 
35 Ibid. s. 83-84 
36 Ibid. s. 162-163 
37 Eklund (1974) s. 192 
38 Proposition 1975/76:209. Om ändring i regeringsformen. s. 83-84 
39 Proposition 1973:90. Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m.; 
given Stockholms slott den 16 mars 1973.  
40  SOU 1975:75. Medborgerliga fri- och rättigheter regeringsformen : betänkande. s.13. 
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

3.1.1. Chantal Mouffe - den postpolitiska dimensionen 

Den belgiska politiska teoretikern Chantal Mouffe hävdar att sedan en tid tillbaka har det 

politiska livet på många håll alltmer utmärkts av en konsensusbetonad prägel. Denna trend 

beskrivs som övergången från obsoleta konfliktmönster och meningsskiljaktigheter till ett 

postpolitiskt tillstånd av samförstånd.   41

 

Chantal Mouffe menar att en sådan utveckling kommer medföra ödesdigra konsekvenser. Ju 

snävare utrymmet för legitima alternativa politiska åskådningar blir desto större är risken för 

potentiella motreaktioner vars effekter är farliga. Enigheten mellan de etablerade partierna har 

också i realiteten öppnat upp dörren för motreaktioner av det slaget, till exempel populistiska 

och främlingsfientliga partier som inte bekänner sig till demokratiska grundläggande värden.   42

 

Den påskyndande kraften som legat till grund för den här utvecklingen är den liberala 

demokratin och globaliseringen, menar Chantal Mouffe. Liberaler vill se ett universellt rationellt 

samförstånd som lösning på samhällets olika problem och förnekar den antagonistiska 

dimensionen som ett element av demokratin.  Medelst fria diskussioner hoppas de få till stånd 43

en sådan rationell moralisk konsensus som alla kan skriva under på. Liberaler förbiser den 

konfliktmässiga betydelsen av slaget “vi mot de” eftersom de inte erkänner de kollektiva 

identiteterna. De har istället en rationell grundsyn och ser individen som den minsta 

beståndsdelen.   Det betyder i vidare mening att distinktionen mellan vi och de inte existerar i 44

liberalernas värld och därmed inte heller den antagonistiska dimensionen. En avsaknad av en 

sådan åtskillnad för med sig att en vädjan till människors begär och känslor omöjliggörs inom 

det politiska.  Mouffe menar som invändning till det att viljan att gå och rösta bottnar sig i mer 45

41 Mouffe, Chantal, Om det politiska. Hägersten: Tankekraft, 2008 s. 9 
42 Ibid. s. 73 
43 Ibid. s. 11 
44 Ibid. s. 13 
45 Ibid. s. 13 
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än sätta sina egna intressen i första rum. Det som människan därtill behöver av politiken är att 

samhället förefaller vara en uppdelning mellan parter som det går att igenkänna sig med. Om 

politiken vill mobilisera människors affektiva dimension i demokratins anda är vägen till det 

genom partistrider och konfrontation med andra ord. Annars urholkas demokratins potens, vilket 

Mouffe menar att ett minskat valdeltagande är ett symptom på.   46

 

Chantal Mouffe hämtar inspiration för sin föreställning från teoretikern Carl Schmitt som är av 

åsikten att det inte bara är den antagonistiska dimensionen som går förlorad med liberalernas lära 

utan den demokratiska politiken helt och hållet.  Antagandet grundar sig i att de liberala 47

teoretikerna förvisso medger att samhället innehåller ett uppbåd av värderingar men att dessa 

kan överbryggas genom kompromisser.  Men demokratins politiska syfte består enligt Mouffe 48

inte av att hitta en gyllene medelväg utan tvärtom att finna hållbara klyftor som går att införliva 

med den pluralism som är en komponent i en modern demokrati. Konflikter är inte synonymt 

med att undergräva det demokratiska projektet.  

 

Här skiljer sig Mouffe och Schmitt åt. Medan Schmitt tror på antingen den liberala demokratins 

tillvaro eller det antagonistiska, där två eller flera parter betraktar varandra som fiender lanserar 

Mouffe idén om agonism. Agonism står för ett scenario där parterna i en konflikt finner sig i att 

det inte existerar en förnuftig lösning på åsiktsskiljaktigheten, men likafullt bedömer motparten 

som legitim.  Med andra ord så tämjs konflikten och den inneboende antagonismen ersätts av 49

agonismen, och fienden har ombildats till en motståndare som tävlat i att anta den hegemoniska 

ordningen för stunden.  På så sätt hotas inte demokratin.  50

 

En given förutsättning för en sådan agonism är att legitima politiska informationsvägar finns till 

buds för alla röster, etablerade såsom avvikande. Det är det här som Chantal Mouffe hävdar 

saknas i dagens samhälle. Efter kommunismens kollaps har vi blivit vittnen till en liberal 

ideologi som lagt beslag på den rådande hegemonin, samt vänsterpartier som tagit steget in mot 

mitten och till följd därav erkänt den liberala ideologin som den konstanta maktstrukturen.  En 51

46 Ibid. s. 31 
47 Ibid. s. 22 
48 Ibid. s. 22 
49 Ibid. s. 27 
50 Ibid. s. 26 
51 Ibid. s. 37 
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historieutveckling av det slaget backar Mouffe upp med nutida fall som partiet New Labour 

under Tony Blairs ledning, som sedermera gick och blev premiärminister mellan åren 1997 och 

2007. Bortsett från föresatser om en ekonomisk omfördelning accepterade partiet de liberala 

idéerna om en fri marknad och en modernisering av välfärdsstaten.  Den här politiska 52

avsmalningen är ett svar på varför de nya populistiska aktörerna i Belgien, Danmark, Norge och 

annorstädes vinner mark.  Dragningskraften som dessa partier har, oftast med en agenda mot 53

etablissemanget, förklaras med att de etablerade partierna inte förser väljarna med alternativ.   54

3.1.2. Priming 

Nära dagordningsteorin ligger primingteorin. Dagordningen behandlar framför allt mediers 

påverkan på vad medborgarna tänker. Priming handlar om hur medborgarna bedömer, tänker och 

beter sig, som en effekt av mediers rapportering.  Om alla tidningar skriver mycket, och ofta, 55

om NMRs demonstration talar det för en dagordningseffekt, det vill säga att fler tänker på det. 

Om alla dessutom skulle skriva om demonstrationerna som ett tecken på demokratins påbörjade 

undergång, och skriva att regeringen borde lösa detta samhällsproblem, talar det för en 

primingeffekt, där medborgare ser demonstrationen som ett samhällsproblem och regeringen 

som en handlingslös sådan. Hur dessa kopplingar – i det här hypotetiska fallet mellan NMRs 

demonstrationer och demokratins undergång – görs, i frekvens och närhet i tid påverkar enligt 

primingteorin våra tankar och beteenden kring saker.  Vad som rapporteras, och hur det 56

rapporteras, påverkar således medborgarnas verklighetsuppfattning och därmed våra åsikter och 

handlingar.  57

 

Teorin om priming ger en psykologisk förklaring till vår påverkan av mediers innehåll.  Hur 58

detta går till beskrivs mer ingående nedan.  

52 Ibid. s. 62-63 
53 Ibid. s. 68 
54 Ibid. s. 71 
55 Shehata. I Nord & Strömbäck. (2014) s. 324-325 
56 Ibid.  
57 Strömbäck, Jesper. Journalistiken och politiken. I I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 263-290. Medierna 
och demokratin. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. s. 283 
58 Shehata. I Nord & Strömbäck. (2012) s. 324 
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3.1.3. Associativa nätverk 

Associativa minnesteorier kan här nämnas för att närma sig primingeffekterna med en 

psykologisk ansats. Effekterna går enligt teorin till som så att en persons kunskap inom ett ämne 

bildar ett kluster i minnet, men hur nära till hands klustret ligger i vårt minne har att göra med 

hur ofta personen stöter på ämnet - helt i linje med dagordningsteorins första nivå.   59

 

Dessa kluster består i sin tur av en uppsättning noder där varje nod utgörs av en association till 

klustret. Sett med ett handfast exempel kan en person som återkommande tar del av ämnet 

“demonstrationsrätt” dels ha det berörda klustret mer lättillgängligt men också ett mer 

omfångsrikt sådant än en person som endast ägnar en tanke åt frågan när den aktualiseras vid 

första maj varje år. Den förstnämnda personen förknippar kanske frågan med grundlagen, 

avsaknaden av demonstrationsrätt i andra länder, Nordiska Motståndsrörelsen, hets mot 

folkgrupp, maskeringsförbud, Europakonventionen och så vidare, medan den sistnämnda 

personens kluster är av ett ringare slag - möjligtvis bara med noden “första maj”. Det här 

exemplet drogs möjligen till sin spets, men belyser hur vårt inre påverkas av mediernas 

prioriteringar, enligt det associativa nätverket.  60

3.1.4. Kognitiva scheman 

De associativa nätverken kan också benämnas som kognitiva scheman. Ordet “schema” står 

ordagrant för en “översiktlig bild av något”, och är liktydigt med kluster.  Vad det kognitiva 61

schemat också säger är att vi färgas av våra erfarenheter inom ett viss schema, och att vi 

människor inte sällan överger våra negativa attityder gentemot ett objekt, ett fenomen som 

brukar gå under namnet konfirmeringsbias. Denna tendens har mycket att göra med att valet att 

vara partisk leder till sparad energi.  62

3.1.5. Dagordningsteorins andra nivå 

I den veva där medborgare tar del av de nyheter som medierna anser är viktiga nog att publicera 

sker en så kallad prioritetsöverföring, det vill säga mediernas agendor överförs till att också 

59 Ibid.. (2012) s. 325 
60 Ibid. s. 325-326 
61 Strömbäck (2014). s. 96 
62 Ibid s. 98 
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finnas på medborgarnas agendor. Dessa effekter, med andra ord mediers makt över vad 

medborgare har på dagordningen, verkar också vara starkare när det gäller textbaserade medier 

än multimediala medier, vilket ytterligare talar för en tillämpning av teorin i den här uppsatsen.  63

 

Prioritetsöverföringen kan appliceras på dagordningsteorins andra nivå. Den andra nivån 

beskriver hur vi i regel inte bara har åsikter utifrån vad medierna upplever som intressant att föra 

upp till ytan, utan att medier också utövar påverkan på oss medborgare kring hur våra åsikter ser 

ut och vad vi förknippar med de frågor som lyfts upp.  Om svenska medier har NMR i 64

strålkastarljuset efter en specifik händelse lyfts inte bara objektet NMR in i vårt medvetande 

utan också de attribut som svenska medier sätter i kontexten NMR. Det kan vara att NMR 

tillskrivs egenskaper som ondskefulla och våldsamma, för att ta ett exempel. Detta alltså enligt 

dagordningsteorins andra nivå.  65

3.1.6. Gestaltning  

Dagordningsteorins andra nivån är intimt anknuten till gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin går 

i korthet ut på att hur saker formuleras och paketeras påverkar hur det uppfattas. Gestaltning är 

nödvändigt och oundvikligt eftersom världen är oändlig; vilka ord som används för att beskriva 

något påverkar betydelsen och därmed uppfattningen.    Ett tydligt exempel är abortfrågan i 66 67 68

USA där ena sidan beskrivs som ‘pro choice’ (för val, det vill säga för abort) och den andra 

sidan beskrivs som ‘pro life’ (för liv, det vill säga mot abort). Gestaltningen av sidorna blir 

således att båda är för något större än att bara beskriva grupperna som för eller mot rätten att 

göra abort.  

 

Ett akademiskt exempel på hur gestaltning påverkar läsare är Nelson et als studie Media 

Framing of a Civil Liberties Conflict and Its Effect on Tolerance, där de beskrev händelser kring 

Ku Klux Klan antingen som en fråga om yttrandefrihet eller en fråga om störande av ordning. 

63 Strömbäck (2014). s. 105 
64 Ibid s. 106 
65 Ibid s. 107-108 
66 Strömbäck (2014). s. 113ff 
67 Shehata. I Nord & Strömbäck (2012). s. 327ff 
68 Strömbäck, Jesper. Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna. 
Lund: Studentlitteratur, 2000 s. 216ff  
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Studiedeltagarna som läste om ämnet utifrån respektive gestaltning var mer benägna att själva 

skildra ämnet som den frågan.   69

 

Hur massmedier gestaltar sakfrågor och relaterar dessa till andra sakfrågor och till samhälleliga 

normer och värderingar kan alltså påverka hur förståelsen för samhällsfrågor ser ut bland 

medborgare.  70

 

Människor påverkas olika av medier. Massmedier är en av de samling källor som medborgare 

använder för information, och en korrelation finns mellan beroende av medierna för information 

och mottaglighet för påverkan från dessa.   Massmedier kan således, i viss mån, genom 71 72

gestaltning påverka tankegångar hos medborgare gällande politiska fenomen, och hur 

verkligheten uppfattas av dessa.  73

 

Att det finns gestaltningseffekter visar forskning. Hur stora effekterna är utanför experimentiella 

scenarier, och när det finns gestaltingskonkurrens, och vad det är som skiljer en mer eller mindre 

övertygande gestaltning är däremot inte lika klart. Om människor exponeras för övervägande 

samma eller liknande gestaltningar talar det dock för starkare effekt.  7475

 

Sett i ljuset av detta kan det spela roll hur opinionsskribenter gestaltar NMRs demonstrationer. 

Särskilt då det handlar om inte bara svensk lagstiftning, men också FN-konventionen, EKMR, 

prejudicerande domar, polisbeslut, politik, demokratiska rättigheter, normer och värderingar. Det 

är rimligt att anta att gemene människa inte är initierade gällande ovanstående aspekter, eller ens 

lagarna som gäller demonstrationsrättigheter och -inskränkningar, varför de blir mer beroende av 

– och därmed mer mottagliga för – de gestaltningar som opinionsskribenterna använder gällande 

demonstrationerna.  

69 Nelson, Thomas E., Clawson, Rosalee A., och Oxley, Zoe M. Media Framing of a Civil Liberties Conflict and Its 
Effect on Tolerance. The American Political Science Review vol. 91 no. 3 (1997): 567-83. 
http://www.jstor.org/stable/2952075 (hämtad 2018-03-11)  
70 Ibid. s. 336 
71 Ibid. s. 336 
72 Strömbäck (2014). s.114-117 
73 Strömbäck (2014). s.114-117 
74 Strömbäck (2014). s.114-121 
75 Shehata. I Nord & Strömbäck (2012). s. 330ff 
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3.1.7. Juridik 

I regeringsformens andra kapitel 1§ återfinns de grundlagsskyddade friheterna yttrande-, mötes-, 

förenings- och demonstrationsfrihet.  

 

Ordningslagen (OL) reglerar när det är tillåtet att inskränka demonstrationsfriheten, både genom 

att inte tillåta demonstrationer och upplösa dessa. I OL går att utläsa att demonstrationer 

definieras som allmän sammankomst och att dessa i regel ska ha tillstånd från Polismyndigheten 

som skall sökas i god tid. När tillstånd får nekas finns beskrivet i OL 2:10 och OL 2:24.  

 

 10 § säger att tillstånd till en allmän sammankomst endast vägras på grund av hänsyn till 

ordning eller säkerhet, till hänsyn till trafiken eller för att motverka epedemi. 

Samma anledningar återges i 24 § gällande begränsningar av mötes- och demonstrationsfriheten, 

med ett tillägg om hänsyn till rikets säkerhet och motverkan av farsot. Dessutom framgår att 

föreningsfriheten endast får begränsas när gruppen är av militär eller liknande natur eller innebär 

förföljelse av folkgrupp.  

 

Ellen Hansson menar i sin D-uppsats Med rätten att vara rasist? att förväntade oroligheter, till 

exempel att någon eller några angriper demonstrationsdeltagarna, normalt sett inte är nog 

anledning att vägra tillstånd till demonstration. Bristande polisiära resurser är för sig själv inte 

heller nog anledning att vägra tillstånd. Det krävs att det är nödvändigt med hänsyn till allvarlig 

störning av trafik eller ordning och säkerhet, eller för att motverka epidemi, för att vägra 

tillstånd. Polisen är dock skyldig att i första hand omdirigera trafiken och använda avspärrningar.

  76

“Därför får ett tillstånd till en demonstration vägras endast i undantagsfall när övriga 

möjligheter att förebygga eller undanröja oroligheter och säkerhetsproblem uttömts.”  77

 

Hansson tar också upp två praxisfall från Kammarrätten, och ett från Förvaltningsrätten, i 

Stockholm. Nationaldemokraterna förlorade överklagan när Polismyndigheten föreslagit en 

annan demonstrationsplats utan den från början planerade marschen. En nazistisk organisation 

76 Hansson, Ellen. (2017). Med rätten att vara rasist?: Om det svenska skyddet av rasistiska åsikter. Diss. Uppsala: 
2017. diva2:1130995  s. 66 
77Ibid. s. 65 
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vägrades demonstrationstillstånd av Polismyndigheten med anledning av att nazistrelaterade 

demonstrationer normalt sett leder till fara och oordning. Förvaltningsrätten beslutade att det var 

polisens uppgift att upprätthålla ordning och säkerhet när högerextremister skulle demonstrera 

utanför en judisk synagoga på den judiska vilodagen.  78

 

Hansson konstaterar att det finns ett långtgående lagstadgat skydd för rasistiska demonstrationer, 

och att det krävs extraordinära omständigheter för att en demonstration ska vägras tillstånd eller 

upphävas. Samtidigt finns fall då både Polismyndigheten och domstol bedömt att nazistiska 

demonstrationer bör anvisas till annan plats eller vägras tillstånd på grund av tidigare liknande 

demonstrationer lett till allvarlig oordning.  Dessutom belyser Hansson att artikel 17 i EKMR 79

och artikel 19 i ICCPR, Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ger ytterligare 

stöd för att inskränka demonstrationsfriheten, utan att strida mot grundlag och 

Europakonventionens artikel 11 om demonstrationsfrihet.  80

 

Individer som utgör hets mot folkgrupp, eller andra brott enligt Brottsbalken, kan lagföras men 

inte stoppas i förhand då demonstrationer inte får vägras på grund av befarat innehåll.  81

Arrangören av en demonstration är skyldig, enligt OL 2:4, att söka tillstånd för demonstrationen, 

och kan lagföras om en demonstration genomförs utan tillstånd. Däremot har polisen ingen rätt 

att upphäva en demonstration som genomförs utan tillstånd såvida det inte finns anledning enligt 

ovan att göra så.  82

 

3.1.8 Teoridiskussion 

Med ett medieklimat som det kan argumenteras för har förändrats från grunden är det emellertid 

legitimt att fråga sig vilken makt över medborgarnas dagordningar som de etablerade medierna 

besitter. Vad som tidigare kunde betraktas som en särställning har om inte förbytts så åtminstone 

utmanats av de alternativa mediernas inträde på den mediala scenen.  

78 Hansson (2017). s. 68 
79 Ibid. s. 87 
80 Ibid. s. 91 
81 Polisen. Rätten att demonstrera, 2015.  s.1 
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/ratten_att_demonstrera.pdf?epslanguage=
Automatisk (Hämtad 2018-02-22) 
82 Prop. 1992/93:210. Om ny ordningslag m.m.  s.79 och 262 
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Det är en konst i sig att försöka reda ut trafiken av människor som besöker de nya alternativa 

sajterna. De svenska tidningarna och sajterna mäter först och främst läsarengagemang på olika 

sätt. En tidning väljer unika besökare medan en annan har valt unika webbläsare som måttstock. 

För det andra finns det ingen aktör som kommer i besittning av de samlade mediehusens 

läsarsiffror, oss veterligen.  

 

Det finns emellertid fler sätt att ta itu med frågan på. En undersökning som vi finner väsentlig är 

en studie som offentliggjordes år 2016 och som samfinansierades av Aftonbladet, DN, 

Expressen, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT och Upsala Nya Tidning. Studien visade 

att hälften av de tillfrågade nyhetskonsumenterna inte lockades av de etablerade medierna .  83

Vad kan man dra för slutsatser av det? Först och främst att en brist på lockelse till etablerade 

medier inte per automatik innebär att den tillfrågade personen inte tar del av den information 

som sprids från den typen av medier. Däremot kan de valda teoriernas effekter i den här studien 

hämmas av det faktum att svenska medborgare vänder sig till andra sorters medier, däribland de 

så kallade alternativa medierna, som vi i vår uppsats inte tillhandahåller material ifrån. 

Följaktligen har vi i analysdelen, och i synnerhet vad gäller dagordningsteorins effekter i 

analysen, det uppdelade medielandskapet i åtanke.  

3.2. Tidigare forskning 

3.2.1. Medborgarattityder till yttrandefriheten 

Vi har inte lyckats hitta någon forskning om opinion gällande demonstrationsfriheten i Sverige, 

men däremot har vi hittat ett kapitel av Ulla Carlsson och Lennart Weibull som delvis handlar 

om medborgaropinion kring yttrandefrihetens gränser. Kapitlet finns i forskarantologin Larmar 

och gör sig till (2017), släppt via SOM-institutet. Enkätdeltagarna fick svara på om 

yttrandefriheten ska kunna inskränkas för att skydda barn och unga, för att skydda den nationella 

säkerheten, för att förhindra kränkning av individuella människor, för att motverka rasism, och 

för att värna religiösa värden. När det gäller att skydda barn och unga tyckte 63 procent att det 

ska gå att inskränka yttrandefriheten. Ungefär hälften av de tillfrågade svarade ‘ja’ på att det ska 

83Nosti, Helena. Ny studie: Hälften lockas inte av traditionella medier. SVT Kultur. 2016-12-15. 
https://www.svt.se/kultur/ny-studie-halften-lockas-inte-av-traditionella-medier (Hämtad 2018-03-11)  
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gå att inskränka yttrandefriheten utifrån de tre nästa premisserna. Den sista premissen, för att 

skydda religiösa värden, fick 24 procent av ja-sägarna.   84

 

Yttrandefrihet och demonstrationsfrihet är inte samma sak, men båda är grundlagsskyddade 

rättigheter och åtnjuter långtgående skydd mot inskränkningar. Vi finner det dock rimligt att det 

kan tänkas vara snarlika bedömningar som skulle göras om frågan hade bytts ut mot 

demonstrationsfrihet istället. Det verkar således finnas ett positivt förhållningssätt till att 

inskränka demonstrationsfriheten för NMR, sett till att de kan undvika att människor kränks, och 

för att motverka rasism.  

3.2.2. Ledartexter 

Det är även skralt med forskning gällande opinionsjournalistik som är relevant för förståelsen av 

vårt forskningsområde. I och med närmandet mellan kolumner/krönikor och ledartexter har vi 

ändå valt att ta med en studie om de sistnämnda. 2001 publicerades Lars Nords avhandling Vår 

tids ledare, en studie som genom enkäter har undersökt ledarskribenters syn på sitt yrke, 

ledarämnen, politisk tillhörighet och koppling till politiska partier med mera.  Undersökningen 85

publicerades 2001, men genomfördes 1993. Tjugo år senare, 2013, genomfördes en liknande 

undersökning i form av en kandidatuppsats: en uppföljning av Nords studie.  Då den första av 86

dessa är så pass gammal har vi hämtat förståelse för ledarskribenterna och -redaktionerna 

primärt från den senare av studierna.  

I uppföljningsstudien framgår att ledarsidorna inte är knutna till politiska partier, som de varit 

historiskt sett, men skribenterna lägger däremot vikt till att ha en konsekvent linje i profilfrågor 

och att skriva sina texter med hänsyn till tidningens politiska linje. Ledarämnena väljs oftast 

utifrån en överläggning med redaktionen, där 70 procent av svarande anger att aktualitet ofta 

bestämmer ämnet och inte sällan (29 procent) anger skribentens att eget intresse för frågan styr 

valet av ämne. I hög utsträckning ser sig ledarskribenterna som journalister. I låg utsträckning 

anger de att det är mycket viktigt att ta upp ämnen som främst intresserar läsarna.   87

84Carlsson, Ulla, och Weibull, Lennart. Yttrandefriheten i dagens mediekultur: en studie av medborgarnas 

uppfattning om yttrandefrihetens gränser. I Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016. Andersson, Ulrika, 

Ohlsson, Jonas, Oscarsson, Henrik & Oskarson, Maria (red.), 253-275. Göteborg: SOM-institutet, 2017 
85 Nord, Lars. Vår tids ledare: en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning. Carlsson, Diss. 
Stockholm : Univ. : 2001. Stockholm, 2001 
86 Steijer & Almqvist (2013) 
87 Ibid. 
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Steijer och Almqvist spekulerar i om det sistnämnda innebär att ledarskribenterna först inriktar 

sig mot en “elit”, att skribenterna nischar sig och tidningarna därefter rekryterar flera personer 

med passande inriktningar, eller om det handlar om att skribenterna vill vara driva, och inte 

följa, opinion. Eftersom skribenterna som svarat deras enkät angett att det är viktigt att vara en 

“oförutsägbar röst i presskören och väcka debatt i mindre uppmärksammade frågor”, tolkas det 

som att det opinionsdrivandet är av vikt för ämnesvalet, snarare än “heta potatisar”. Steijer och 

Almqvist menar således att redaktionerna och skribenterna i stor utsträckning sitter på makten 

över produktionen.   88

 

En direkt konsekvens av att detta pekar på dagordnings- och primingeffekt: ämnen, åsikter och 

opinionsämnen tas upp som annars kanske inte skulle det i samma utsträckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Ibid. s. 44 
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4. Material 

4.1. Inhämtning av material 

Material som vi använder oss av för kodning och därefter analys är opinionstexter i svensk tryckt 

press. Materialet hämtas från mediearkivet Retriever. Primärt fokus är på opinionstexter inför 

demonstrationen i Göteborg den 30 september 2017. Sökparametrar för den demonstrationen 

lyder:  

 

(PLACEMENT:ledare OR PLACEMENT:kolumn OR PLACEMENT:krönika OR 

PLACEMENT:åsikt OR PLACEMENT:opinion OR PLACEMENT:kultur) ANDNOT 

(PLACEMENT:debatt ANDNOT PLACEMENT:insändare) wc:>200 AND (nmr* OR "nordiska 

motståndsrörelsen" OR "motståndsrörelsen" OR "nynazister" OR "nazi*") AND (demonstr* OR 

manifest* OR tåga* OR marsch* OR göteborg)  

 

Sökningen är mellan datumen 2017-08-30 och 2017-09-30 i svenskt tryckt press exkluderat 

tidskrifter, fackpress, nyhetsbyråer och pressmeddelanden. Anledningarna till det relativt stora 

tidsspannet inför demonstrationsdagen är flera. Först av allt för att olika tidningar valde att 

skriva om demonstrationerna olika dagar. För det andra för att ämnet togs upp på i flera 

tidningar flera gånger under perioden på grund av att tillståndet gavs, demonstrationen flyttades, 

NMRs oväntade demonstration utan tillstånd veckan innan och olika personers utspel och 

kommentarer inför demonstrationen. Många av dessa texter dryftade då också direkt om 

demonstrationen som skulle komma att äga rum 30 september, vilket gör dessa relevanta att ta 

med.  

 

Sökparametrarna ovan genererade 516 texter.  Dubbletter, nyhetsartiklar, reportage, insändare 

och texter som inte direkt handlade om demonstrationerna sållades bort. Gällande 

demonstrationen i Göteborg kvarstod 125 texter efter en preliminär sållning. En andra sållning 

genomförs före kodningen av materialet. För att texten ska gå till kodning krävs att texten är en 

opinionstext, över 200 ord, ej insändare/debatt, direkt tar upp föreliggande demonstration och för 
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någon form av resonemang kring detta; alltså mer än nämner att demonstrationen ska äga rum i 

en passus. Slutligen togs 91 texter med till kodningen. 

 

För att bredda perspektivet på skribenernas syn på NMRs demonstrationsrätt analyserar vi även 

samtliga opinionstexter, enligt samma avgränsning ovan, som handlar om NMRs 

demonstrationer i Borlänge och Falun första maj 2016 respektive 2017. Dessa är färre till antalet 

och kommer inte att räknas med i den primära kodningen gällande demonstrationen i Göteborg, 

utan är till för att se likheter eller skillnader i resonemang kring NMRs rätt att demonstrera.  

 

För demonstrationerna i Borlänge och Falun används samma sökord med förändringen att ‘maj’ 

lades till i den andra sökordsparentesen och staden lades till efter ett ‘AND’ placerat sist i 

söktråden.  

 

Antalet opinionstexter inför både Falun och Borlänge var försvinnande lågt. Därför valde vi att 

bredda tidsspannet till en månad efter Borlänge och dagen efter Falun för att se hur mycket 

material som då tillkom. Anledningen att vi inte breddade sökdatumet till en månad efter Falun 

var för att en sökning på detta visade sig ge texter som handlade om NMR och Almedalen, där 

demonstrationen i Falun endast var ett kortare tillägg. Även med de utökade sökparametrarna 

bedömde vi textmaterialet för Falun och Borlänge vara för litet för att göra någon jämförbar 

analys med materialet för Göteborg. Därför togs dessa inte vidare till analys.  

4.2. Genreavgränsning 

Vi har vridit och vänt på frågan om huruvida vi ska inkludera all sorts opinionsbildande material 

i uppsatsen eller avgränsa oss till en viss genre eller plats i tidningen. Allt eftersom stod det klart 

för oss att vi var särskilt intresserade av att undersöka hur professionella opinionsbildare och 

journalister, vars arbetsuppgifter består utav att uttrycka sig och vars levebröd möjliggörs av 

Regeringsformen, ställer sig till andras eventuella rätt att torgföra åsikter, enligt en annan del i 

samma grundlag. Med utgångspunkt i den motiveringen har vi valt att ta med kolumner, 

krönikor och ledartexter i vårt material, och uteslutit insändare, som också brukar gå under 

namnet debattartiklar. Den tydliga distinktionen mellan genrerna ligger i att insändare kan 

skickas in till en tidning av vem som helst medan de övriga texttyperna i regel författas av 

journalister anställda på tidningen.  
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Vi förmodar också att opinionsbildare och journalister, som på senare år profilerats allt hårdare 

av tidningar , inger ett större förtroende, har en större effekt på läsarna och dessutom lockar till 89

mer läsning än vad insändare gör.  

 

Krönikor och kolumner, vars skillnad mer eller mindre suddats ut vid det här laget, har vi valt att 

inbegripa då båda texttyperna är åsiktsoritenterade i sin karaktär  . Ledartexter är ett 90 91

samlingsnamn för texter som utgår från ledarsidan och som följer en kolumns, krönikas eller 

debattartikels utformning, och därmed ska dessa texter ingå.  

 

Vår avgränsning är på inget sätt ideal. En rimlig invändning till den är att det figurerar 

kolumnister och krönikörer som är kända personer men som inte har journalistiken som sin 

primära yrkesbeteckning och inte livnär sig på det fria ordet på samma sätt. Det förekommer 

också att ledarsidor, som i regel utgörs av fast anställda opinionsbildare, öppnar upp sina spalter 

för kolumnister av denna sort . Med det sagt kan avgränsningen ses som vårt sätt att finna en 92

gräns som är mest oklanderlig.  

4.3. Innehållsavgränsning 

Avgränsningen för textens längd valde vi att sätta på 200 ord för att minimera antalet så utdrag 

från opinionstexter på som kan förekomma på förstasidorna i tidningar, och för att inte få med 

irrellevanta texter såsom enkätundersökningar och liknande. Med denna avgränsning lyckas vi 

dock ändå få med kortare opinionstexter, ibland förekommande med vinjetten “i korthet”.  

 

För att texten ska tas med till kodning krävs det att skribenten för något form av resonemang 

kring NMRs rätt eller icke rätt att demonstrera, och inte bara nämna att demonstrationen äger 

rum. Vilken textmängd som berör NMRs rätt eller icke rätt att demonstrera spelar ingen roll, så 

länge den det framgår ett resonemang. Om en gestaltning gällande NMRs rätt att demonstrera 

89 Nordenson, Magdalena. Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2008. s. 12 
90 Häger, Björn. Reporter: en grundbok i journalistik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014. s. 539 
91 Nordenson (2008). s. 12 
92 Ibid. s. 13 
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inte finns, i.e. om skribenten inte skriver om NMRs rätt att demonstrera, tas texten inte med till 

kodning. 

4.4. Tidsavgräsning 

Anledningen till att vi väljer att undersöka opinionsskribenternas gestaltning av, och attityd till, 

NMRs rätt att demonstrera är för att vi uppfattar ämnet som komplext. Båda uppsatsförfattarna 

har haft erfarenheter från andra människors vitt skilda åsikter och argument för och mot NMRs 

rätt att demonstrera, och vi hade en svag känning av att debatten vi sett i sociala medier och hört 

vid fikabord skulle kunna återspeglas i opinionstexterna. Eftersom vi, och människor runt oss, 

uppfattat juridiken kring NMRs rätt att demonstrera som minst sagt snårig ville vi se hur 

opinonsskribenter skrev om ämnet inför demonstrationen. Vi vill se hur skribenterna gestaltar 

och ställer sig till NMRs rätt att demonstrera just inför demonstrationen då vi uppfattat det som 

särskilt komplext och kontroversiellt, jämfört med efter demonstrationen. Med vetskapen om 

den tumult som utbröt under demonstrationen är det som opinionsskribent förmodligen lättare att 

i retrospektiv ta ställning till frågan och därför analyserar vi inte dessa texter.  Av den orsaken 93 94

tas inga texter med efter den 30:e september 2017, vilket skiljer sig från hur vi resonerade kring 

demonstrationerna i Falun och Borlänge. Två demonstrationer som inte hade ett efterspel av den 

karaktären.  

 

 

 

 

 

 

 

93 Johansson, Birgitta. NMR-medlemmar anhållna för våldsamt upplopp. Sveriges Radio. 2017-10-01. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6789372  (Hämtad 2018-03-11)  
94 Wiklander, Daniel. NMR:s ledare anhållen för våldsamt upplopp. Expo. 2017-10-01. 
http://expo.se/2017/nmrs-ledare-anhallen-for-valdsamt-upplopp_7468.html (Hämtad 2018-03-11)  
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5. Metod 

5.1. Kvantitativ innehållsanalys 

Eftersom vi vill undersöka allt opinionsmaterial i svensk press rörande NMR’s demonstration, 

primärt i Göteborg 30:e september och sekundärt i Falun och Borlänge, har vi valt att använda 

oss av kvantitativ innehållsanalys.  

 

I en kvantitativ innehållsanalys undersöks det mätbara; frekvens och antal etc, och det är det 

manifesta i texter som söks.   Men metoden sträcker sig längre än att räkna ord eller 95 96

spaltcentimetrar. Den går också att använda för att se hur frekvent ett visst tema används i 

nyhetsartiklar, till exempel.   Nära den typen av analys ligger vår egen, där vi räknar 97 98

frekvenser av använda gestaltningar. Vi delar Esaiasson et als uppfattning om att en kvantitativ 

innehållsanalys mycket väl kan innehålla tolkningar; först kan tolkningar behöva göras för att 

sedan kunna räknas i förekomstfrekvens.  Genom att undersöka förekomsten av gestaltningar 99

går det att se mönster i hur olika aspekter relateras till varandra , vilket är just det vi vill göra: 100

se hur NMR’s rätt eller icke rätt att demonstrera ställs i relation till andra aspekter.  

 

För att öka uppsatsens reliabilitet testkodar vi först slumpade delar av materialet och reviderar 

kodschema och -nyckel så  att vi kodar lika och gör samma bedömningar under testkodningen. 

Därefter dubbelkodas materialet oberoende av varandra för att tillfredsställa en så hög 

interkodarreliabilitet som möjligt med hjälp av en operationalisering genom exkluderande 

variabelvärden och utförliga kodanvisningar.   101 102

 

95 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 3.. [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. s. 51 
96 Nilsson, Åsa. Kvantitativ innehållsanalys. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), 119-147. Metoder i 
kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010. s.120-122 
97 Bergström & Boréus (2012). s. 51-52 
98 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. Femte upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017. s. 198-199 
99 Esaiasson, et al. (2017). s. 199 
100 Nilsson. I Ekström & Larsson (2010). s. 140 
101 Ibid. s. 121-126 
102 Esaiasson, et al. (2017). s. 41ff 
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5.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Att besvara frågeställning nummer två: Anser ledarskribenterna att NMR bör få demonstrera? 

visade sig vara lättare sagt än gjort. Merparten av ledarskribenterna avger nämligen inte en åsikt 

i frågan uttryckligen. Vi ställdes då i valet mellan att koda största delen av texterna som neutrala 

i den avsedda frågeställningen eller att skärskåda texterna på en latent nivå, det vill säga inte 

bara det manifesta innehållet.  

 

Den manifesta nivån i en text består av det som uttrycks explicit medan den latenta nivån 

innefattar det underförstådda i en text; det som läses mellan raderna.  Då få eller rentav ingen 103

författare bokstavligen tar ställningen för eller emot NMRs rätt att demonstrera, i stil med: Jag 

tycker inte att NMR ska få demonstrera om en vecka, men likväl kan ha skrivit en ledartext som 

genomsyras av den inställningen, är en djupdykning i det outsagda enligt vår bedömning att 

föredra.  

 

Om vi hade begränsat oss till den manifesta nivån hade vi riskerat att gå miste om textens 

egentliga andemening och i förlängningen blivit renons på ett svar på frågeställningen som är 

förenlig med skribenternas implicita ståndpunkt. Enligt lingvisten Anders Sigrell gäller det för 

texter av olika slag att en hel del av informationen är latent. Det underförstådda budskapet kan 

läsaren komma underfund med antingen på logisk väg eller genom att besitta kontextkännedom.

 Det senare känner vi att vi innehar i det aktuella spörsmålet, och förhoppningsvis det 104

förstnämnda också för den delen.  

  

Eftersom den kvantitativa innehållsanalysen dessvärre inte erbjuder värst mycket vägledning i 

hur den latenta nivån ska avläsas har vi valt att komplettera och modifiera metodvalet för att 

passa vårt syfte rörande frågeställning nummer två. Till vår hjälp har vi valt att använda oss av 

argumentationsanalys och modalitet, två verktyg som vanligtvis inte brukar förenas. Det 

försvarar vi med att den här skräddarsydda metodiska bredheten  gör att ett besvarande på 105

103 Østbye, Helge. Metodbok för medievetenskap. 1. uppl., Malmö: Liber ekonomi, 2004. s. 64 
104 Bergström & Boréus (2012). s. 113 
105 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas. Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats]. 2. [rev.] uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2012 s. 72 
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frågeställningen blir görbart samt frambringar det tillförlitligaste och mest replikerbara svaret på 

vår frågeställning, så vitt vi vet.  106

 

Eftersom frågeställningen förutsätter att det föreligger en åsikt låg en tillämpning av 

argumentationsanalys nära till hands. En traditionell argumentationsanalys riktar in sig på 

argumentationsanalysens giltighetsanspråk; om argumentationen är god eller inte. Vi tar 

emellertid ett omvänt grepp på metoden då vi finner det ovidkommande huruvida argumenten 

som presenteras ger oss goda skäl att acceptera tesen.  Så länge påståendet är relevant i 107

skribentens ögon är det giltigt för oss.  

 

Vi kommer sätta fokus på inslagen i texterna som lägger vikt vid logos, det vill säga den del av 

argumentationen som vill tilltala läsarens intellekt.  För att nå dit måste vi först identifiera 108

argumenten, vilket hör till det deskriptiva syftet i analysen.  De samlade påståendena ska i sin 109

tur förhoppningsvis leda oss till textens tes. Tesen i det här sammanhanget är argumentet för 

eller mot att NMR ska demonstrera, som alltså vilar på ett eller flera argument.  För att hitta 110

tesen måste vi således hitta argumenten först, det gör vi genom att utgå från textens innehåll.  

 

Argument som understödjer tesen (förkortat T) rubriceras som pro-argument (P) och de 

argument som står i kontrast till P benämns som contra-argument (C). Contra-argumenten fyller 

en viktig funktion i den mån att en nyanserad text ska kodas som neutral. Återigen vill vi betona 

att vi förbiser beviskraften i argumenten. Ett pro-argument till tesen “NMR bör inte få 

demonstrera” som lyder “NMRs demonstrationer tar stora anspråk på polisens resurser helt i 

onödan” är enligt oss ett argument av låg kvalitet, men ett argument icke desto mindre. 

Påståenden som är till för att stärka argument utskrivs P1P1/C1C1 för första påståendet P1P2 för 

andra och så vidare.  

Den tekniken vi kommer omfamna för att urskilja tesen är att markera argumenten som 

förekommer i texten.   111

106 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. 3. uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 31 
107 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders. Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande. 
2. [utökade] utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s.18 
108 Bergström & Boréus (2012). s. 91 
109 Ibid. s. 94-95 
110 Ibid. s. 99 
111 Ibid. s. 97 
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Med hjälp av modalitet kan vi dessutom bedöma hur skribenten förhåller sig till argumenten 

som framförs i texten.  För att avgöra detta kommer vi vara uppmärksamma på vilka modala 112

hjälpverb som används. Kan, bör, måste och skulle är exempel på sådana verb som kan förmedla 

talarens inställning till det sagda. Dessa verb ger uttryck för nödvändighet och önskvärdhet, 

vilket är vår utgångspunkt för att bedöma skribentens åsikt kring om NMR har rätt att 

demonstrera eller inte. Vi kommer hålla extra utkik efter de modala hjälpverben i de 

argumenterande satserna då det primärt är där den potentiella värderingen uppdagas. På så sätt 

kommer argumentationsanalysen och de modala hjälpverben samverka.  

 

Lanserar skribenten en åsikt av att första paragrafen i regeringsformen “bör ses över” eller 

“måste revideras”? Skillnaden i nödvändighet och önskvärdhet är i vår mening väsensskild och 

bör kodas därefter .  113

 

Eftersom det latenta kan ligga på olika nivåer av tydlighet ger vi i en bifogad bilaga - som finns 

att hitta på sida 35 - en fingervisning ur det befintliga materialet på var vi sätter den latenta 

skiljelinjen.  Gränsen är godtycklig i sin natur men vår förhoppning är att en förebild kan göra 114

gränsdragningen begripligare för replikanter.  

5.3. Metoddiskussion 

5.3.1. Kombination av kvantitativ och kvalitativ analys 

Det kan tänkas vanskligt att använda en kvantitativ analys när det handlar om tolkningar, men 

det är inte sen tidigare okänt, och vi tar stöd av Esaiasson et al som menar att vissa saker måste 

först tolkas för att kunna räknas. Vi avser att göra detta. Vidare anser vi att en kvantitativ analys 

är på sin plats; det finns smalt med samtida forskning om såväl NMR som 

demonstrationsfriheten i Sverige. Med tanke på det skrala utbudet av forskning på områdena vi 

avser undersöka ter sig en kvantitativ analys passande, för att få en översiktlig bild av 

opinionsskribenters syn på demonstrationsfrihetens gränser.  

 

112 Nilsson. I Ekström & Larsson (2010). s. 162 
113 Bergström & Boréus (2012). s. 376 
114 Ibid. s. 81 

32 



För att säkra en så hög vetenskaplig nivå som möjligt väljer vi dock att kombinera kvantitativ 

analys med kvalitativ. Förutom snäva definitioner för kodningen av gestaltningarna säkras en 

högre interbedömarreliabilitet genom att använda vår kvalitativa metod på de texter där 

skribenten inte uttryckligen ger åsikt för NMR rätt eller icke rätt att demonstrera.  

 

Det finns fler sätt att få fram en poäng i en text än genom att tilltala läsarens logos, den 

argumentationsform som vi analyserat genom argumentationsanalys. Att fängsla läsaren genom 

att appellera till läsarens pathos är också vanligt. Vi har dock inget verktyg i vår metoddel för att 

avläsa pathosdragen i texterna, det vill säga där skribenten använder sig av bland annat 

metaforer. Metaforer som hos skribenten kan fylla samma funktion som förståndsmässiga 

resonemang om lagtexter  (logos), det vill säga i ett övertygande syfte. 115

 

Dels hade det inneburit oproportionerligt mycket mer arbete sett till uppsatsens ringa omfång, 

och dels är liknelser ibland svåra att uppfatta. Om vi tillämpat en retorikanalys vid sidan av 

argumentationsanalysen tror vi att det finns en risk att vi skulle övertolkat skribenternas avsikter, 

eller begripit avsikterna, men nått förståelse på en sådan intrikat nivå att läsarna inte uppfattat 

det. Sedan går det också att i argumentationsanalysen få med argument som inte bara vädjar till 

logos. Allt sammantaget ledde till att vi inte har använt oss av en retorikanalys.  

 

5.3.2. Diskrepans  

Efter att båda uppsatsförfattarna kodat samtliga texter var för sig konstaterade vi att det fanns 

diskrepans mellan oss i sju texter. Vi kodade dessa igen, tillsammans med fem andra 

slumpmässigt valda texter. De fem slumpmässigt valda texterna gav samma resultat. I fyra av de 

sju texterna som det funnits diskrepans mellan oss i försvann denna diskrepans efter en 

omkodning. Två av texterna hade kodats felaktigt, där variabelvärdena hade fyllts i under fel 

variabel: V2 var kodat som 2.4 i ett fall, ett värde som inte finns och den andra texten hade 

liknande fel. De två andra texterna som vi efter en ny kodning fick samma resultat på visade sig 

bero på slarvig läsning från en av oss, som hade missat en del av texten i respektive fall. De 

resterande tre texterna kodades än en gång olika. Detta berodde på att vi tolkat betydelsen av 

115 Bergström & Boréus (2012). s. 131 
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delar av texterna på olika sätt; tvetydiga meningar var det största problemet i dessa fall. Vi 

konstaterade att om vi inte klart kunde utläsa vad skribenten faktiskt menade är det troligt att 

gemene läsare också skulle ha svårt att utläsa meningen i texten. I en av texterna var vi oense om 

dominans gällande gestaltning, där den ena tyckte den var balanserad, alltså att en dominant 

gestaltning icke fanns, medan den andra tyckte att texten hade en dominant gestaltning, om än 

med liten marginal. Hade vi kodat olika i fler fall, säg runt tio procent av fallen, hade vi reviderat 

kodnyckeln och kodat om materialet. Med tanke på det ringa antalet avvikelser i kodningen 

anser vi det inte nödvändigt att revidera och koda om i det här fallet. De tre texter där det 

kvarstod diskrepans efter omkodning valde vi att utesluta ur analysen. Tre bortfall av 91 ter sig 

som en acceptabel förlust. Såldes redovisas resultaten av kodningen nedan med n=88.  
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6. Resultat 

6.1. Summering av resultat utifrån frågeställningar 

För att summera resultaten kan vi konstatera att vi lyckas besvara flera av våra frågeställningar. 

6.1.1 Förekommande gestaltningar. 

Samtliga gestaltningar används, dock i olika grad. Demokratigestaltning och juridisk gestaltning 

är de gestaltningar som förekommer mest frekvent, drygt 65 procent (57 av 88) av texterna 

domineras av dessa två gestaltningar. 

6.1.2. Attityd till att NMR får demonstrera och ny lagstiftning 

Endast i 15 av de 88 texterna framgår det att skribenten är för att NMR får demonstrera. Än färre 

anser dock att lagen bör skrivas om så NMR inte får demonstrera, 11 av 88.  

6.1.3. Gestaltningar vid för och mot att NMR får demonstrera 

Vilka gestaltningar som används oftast för, respektive mot, NMRs rätt att demonstrera är 

juridisk gestaltning och demokratigestaltning. Det gäller vid båda attityderna. Skillnaden i antal 

mellan för och mot var låg, med ett litet högre antal bland mot-attityderna.  

6.1.4. Skillnader mellan texttyperna 

För att säkerställa resultaten gällande sista frågeställningen hade fler texter av typerna 

kolumn/krönika och kultur behövts. Det vi kan säga är att det ter sig vara mer jämnt utspritt 

mellan attityderna i dessa texttyper, jämfört med ledartexterna. Men som sagt är det svårt att 

säga någonting definitivt om detta.  

6.2. Fördelning av texttyper 

Till att börja med kan vi konstatera att NMRs demonstrationer engagerat mer på ledarsidorna än 

i kultursidorna och i kolumner. Det i sig var för oss inte jätteförvånande, men vi hade förväntat 

oss fler krönikor/kolumner på ämnet än vad som har tryckts. Att det var fler texter på 

kultursidorna, 17 stycken, (se tabell 1) än krönikor, 11 stycken, som rörde ämnet förvånade 
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något. Men men med tanke på n=88 är det svårt att säga att det är så stor skillnad mellan de två 

typerna av text på ämnet. 

6.3. Könsfördelning bland skribenterna 

Könsfördelningen mellan skribenterna går i linje med Steijer och Almqvists studie om 

ledarskribenter som pekade på en mansdominering på ledarsidorna.  I vårt material utläses att 116

50 texter är signerade av män och 33 av kvinnor. Övriga fem texter är osignerade, det vill säga 

ingen byline alls, eller signerat med tidningens namn. Se tabell 2.  

Tabell 1.  

 

116 Steijer & Almqvist (2013) 
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Tabell 2. 

 

 

6.4. Fördelning av attityder till att NMR får demonstrera 

Variabel 1, hur skribenten ställer sig till att NMR får demonstrera, gav resultatet 15 skribenter 

var för, 25 mot, 20 inte där/då och 28 var ej angivna. Se tabell 3.  

 

En skillnad mellan attityder till att NMR får demonstrera går också att utläsa mellan de olika 

vinjetterna. Attityderna är jämnt fördelade bland kolumnister och kulturskribenter, och mer 

spretiga hos ledarskribenterna (se tabell 4). Eftersom det är ett förhållandevis litet antal texter 

som inte är ledartexter lägger vi inte så mycket vikt vid detta, mer än att det är en potentiellt 

intressant trend. 

 

Tabell 3. 
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Tabell 4. 

6.5. Fördelning av gestaltningar.  

De mest prominenta gestaltningarna som använts gällande NMRs rätt eller icke rätt att 

demonstrera visade sig vara juridisk gestaltning (29) och demokratigestaltning (28) (se tabell 5). 

Det som skiljer sig mellan dessa är att ledartexterna stod för nästan alla juridiska gestaltningar 

(25) medan endast 14 av demokratigestaltningarna återfinns i ledartexter. Kulturtexter stod för 

åtta av demokratigestaltningarna och krönikor/kolumner för resterande sex.  
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Tabell 5. 

6.6. Uppdelning efter Förvaltningsrättens ändring av rutt 

När vi kodat hälften av materialet insåg vi att texterna inte låg i kronologisk ordning och att 

Förvaltningsrättens ändring av demonstrationsrutten den 25:e september påverkade 

skribenternas förhållningssätt till demonstrationen. När materialet var färdigkodat lade vi därför 

till en möjlighet att räkna hur många texter som publicerats före och efter Tingsrättens beslut. 55 

texter publicerades före Förvaltningsrättens beslut och 33 texter publicerades efter.  

 

När materialet delats upp mellan före och efter Förvaltningsrättens beslut syntes en skillnad i 

attityd till att NMR fått demonstrera (se tabell 6 och 7). När NMR fått sin rutt förkortad så den 

skulle hamna längre bort från synagogan och Bokmässan är bara två skribenter uttryckligen 

emot rutten de tilldelats. Både till antal och procentuellt ökar texterna där skribenter inte ger 

uttryck för om de är för eller mot att NMR får demonstrera markant, från 12 texter (21.8 

procent) till 16 texter (48.5 procent). Procentuellt sett minskar mot-attityden och för-attityden 

ökar något. De mest prominenta gestaltningarna, juridisk gestaltning och demokratigestaltning, 

förändras inte drastiskt i antal mellan före och efter Förvaltningsrättens beslut. I de 55 texterna 

före beslutet förekommer juridisk gestaltning som dominant 16 gånger (29 procent) och 
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demokratigestaltning som dominant 15 gånger (27.2 procent). I de 33 texterna efter beslutet är 

siffrorna 13 (39.3 procent) för juridisk- respektive demokratigestaltning.  

Tabell 6. 

Tabell 7. 
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6.7. För och mot ny lagstiftning 

Endast i elva av de 88 texterna anser skribenten att lagarna bör skrivas om så att NMR inte får 

demonstrera (tabell 8.). Av dessa är åtta före Förvaltningsrättens beslut och tre efter beslutet. Vi 

förutsåg inte inför kodningen att skribenterna skulle förespråka en lagstiftning som gjorde NMR 

olaglig som organisation och som därmed skulle hindra dem från att demonstrera. Ett flertal av 

de texter som kodats som 5.1 (ja för lagförändring) förespråkade en sådan lagstiftning, men 

eftersom vi inte förutsåg att så skulle vara fallet har de kodats som förespråkare av en 

lagstiftning som gör att de inte får demonstrera.  

 

Tabell 8. 
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7. Analys 

7.1. Övergripande reflektioner 

Med tanke på att opinionstexter, inte minst ledartexter som är majoriteten av materialet, handlar 

just om att driva en argumentation för sin egen (eller tidningens) åsikt hade vi förväntat oss att 

ganska många texter skulle ge uttryck för attityd till att NMR får demonstrera. Den stora 

skillnaden i texter som anser att demonstrationen inte borde få äga rum där/då, före och efter 

Förvaltningsrättens beslut om att förkorta rutten var att förvänta. Däremot trodde vi att fler 

skulle ta en starkare ställning i frågan, men det visade sig i flera fall röra sig om en redovisning 

av turerna kring demonstrationen och redogörelse för juridiken. Den gestaltning som användes 

oftast för någon typ av attityd var juridisk. En juridisk gestaltning för ej angiven attityd (1.4) 

räknades till hela 14 texter, varav tolv av dessa var ledartexter. Ledartexterna hade 

förhållandevis högt användande av juridisk gestaltning, närmare bestämd 25 texter och ≈ 41 

procent av alla ledartexter jämfört med krönikornas ≈ 27 procent och kulturens ≈ 6 procent. Med 

tanke på att krönikor/kolumner i många avseenden har närmat sig ledartexter förefaller det sig en 

smula udda att så få använt den juridiska gestaltningen primärt.  

7.2. Ledartexter  

Trots att ledartexterna i störst utsträckning använde sig av juridisk gestaltning hade ledartexterna 

störst andel icke angiven attityd till att NMR fått demonstrera. Eftersom ledarskribenterna 

redogör för juridiken i så pass stor utsträckning hade vi förväntat oss att dessa skulle ta ställning 

för eller mot i fler fall; att de skulle använda juridiken för att argumentera för NMRs rätt att 

demonstrera, eller hämta stöd ur lagen om hets mot folkgrupp, alternativt EKMR eller ICPPR, 

för att argumentera för att de inte ska få demonstrera. Om vi dessutom hämtar stöd från Steijer 

och Almqvist enkät där ledarskribenter i stor utsträckning själva menar att de är ute efter att vara 

opinionsdrivare, talar det än mer för att de skulle ge uttryck för en åsikt gällande NMRs rätt att 

demonstrera. Dessutom, med tanke på att ledarskribenter kan livnära sig på sitt yrke delvis tack 

vare RF, trodde vi att de skulle försvara demonstrationsrätten i större utsträckning än vad som 

visade sig vara fallet. Detta skulle kunna bero på att skribenterna inte vill ta ställning till NMRs 

demonstrationsrätt för att man inte vill ge sken av att man stödjer en nazistisk organisation. Det 

42 



kan också handla om att skribenter väljer att istället hålla tillbaka sin åsikt i frågan tills dess att 

demonstrationen är genomförd. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att skribenterna inte är ute 

efter att ge sin egen åsikt i frågan, utan helt enkelt redovisa för läsarna vad lagen säger, vilka 

argument som finns för och emot och sen låta läsarna bestämma för sig själva vad som är rätt 

eller inte. Avslutningsvis skulle avsaknaden av ställningstagande kunna förklaras med att frågan 

i sig är ett stort dilemma, och att många ledarskribenter är tudelade.  

7.3. Representativa texter? 

En fråga vi ställer oss är hur representativa skribenternas åsikter är, huruvida de speglar 

samhällets åsikter i frågan eller inte. Sett till medborgarnas attityder till inskränkningar av 

yttrandefriheten (se del om Larmar och gör sig till ovan) verkar det som att samhället till 

åtminstone 50 procent skulle kunna tänka sig att inskränka på demonstrationsrätten för NMR i 

detta fall. Bland alla texter sammantagna stämmer detta med medborgarnas attityd i Larmar och 

gör sig till; strax över 50 procent är mot att de får demonstrera, antingen där och då eller över 

huvud taget. Men när Förvaltningsrätten ändrat rutten sjunker den siffran till 30 procent. Då 

avger majoriteten, nästan 50 procent, ingen attityd till NMRs rätt att demonstrera.  

7.4. Samma gestaltningar, olika attityder 

Vi finner det även intressant att både juridisk- och demokratigestaltning används i nästan samma 

grad av skribenter som är för som mot. Sex juridiska gestaltningar för och åtta mot, samt åtta 

demokratigestaltningar för och nio mot att de får demonstrera. Detta tolkar vi som, delvis utifrån 

siffrorna, men delvis utifrån att ha läst materialet, att samma grundargument går att använda för 

båda sidor.  

 

Nedan följer exempel på gestaltningar med olika attityder. Citaten är grovt nedkortade, vilket 

inte ger en helhetsbild av textens gestaltning, utan exempel på gestaltningarna.  

7.4.1. Demokratigestaltning, för att NMR får demonstrera 

I exemplen nedan återfinns två gestaltningar av samma sort, men med olika attityder till att 

NMR får demonstrera.  
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Men lördagens nazistiska manifestation handlar i grunden inte om deras så kallade ideologi. I 

stället är lördagens antidemokratiska marsch i allra högsta grad en existentiell fråga för 

demokratin. Inför nazisternas marsch mot den liberala demokratin har röster höjts mot 

nazisternas rättigheter. [...] Detta är inte rätt läge att glida i våra demokratiska principer. (ID 

8) 

 

Ovan är ett tydligt exempel på en skribent som är för att NMR får demonstrera, och gestaltar 

rätten som en demokratisk fråga. Skribenten skriver om demonstrationen som ett “demokratiskt 

lackmustest” för vårt samhälle; ett stresstest för våra principer. Om alla skribenter hade skrivit 

om demonstrationen på det här viset hade det, enligt dagordningsteorins andra nivå, priming- 

och gestaltningsteorin, talat för att läsarna skulle ha denna gestaltning, och potentiellt även 

attityd till demonstrationerna, närmast till hands i minnet om ämnet kommer upp. Men som våra 

resultat visar är alla skribenter som använder demokratigestaltningen inte för att NMR får 

demonstrera.  

7.4.2. Demokratigestaltning, mot att NMR får demonstrera 

“Den regim som på laglig väg kom till makten i Tyskland 1933 överraskades av det svaga 

motstånd den mötte. Förvandlingen från en demokrati till en totalitär stat gick smidigt [...] 

Kvar står det personliga ansvaret för att inte låta något sådant inträffa igen, att inte bara 

hänvisa till regelverket och att inte förväxla detta med samhällets moraliska fundament. Också 

polischefer har faktiskt ett val. Alla dagar är detta kanske inte uppenbart men den 30 september 

2017 tycks bli en sådan.” (ID 74)  

 

Här menar skribenten att NMRs rätt att demonstrera handlar om mer än lagar. Det finns ett 

personligt ansvar hos medborgare i en demokrati att försvara styrelseskicket från grupper som 

vill störta demokratin; man ska inte förväxla regelverk med “samhällets moraliska fundament”. 

Skribenten menar att demokratier kan bli extremt sköra mot grupper som vill störta dessa, och vi 

måste försvara demokratin genom att inte tillåta antidemokratiska grupper demonstrera.  

7.4.3. Juridisk gestaltning, för att NMR får demonstrera 

Tydligast skillnad i attityd (V1) med samma gestaltning (V4) kan vi se bland de juridiska 

gestaltningarna.  
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Många röster i debatten kräver att polisen antingen nekar nazister demonstrationstillstånd, eller 

åtminstone hänvisar dem till perifera platser och till andra tider. Men polisen ska inte ta 

politiska hänsyn. Polisen får inte ta politiska hänsyn. [...] Regeringsformen ger gentemot det 

allmänna, var och en rätt att demonstrera på allmän plats, alldeles oavsett vilka åsikter 

demonstranterna må hysa. Det betyder att också nynazister omfattas av denna rättighet. (ID 39)  

 

I denna text förespråkar skribenten NMRs rätt att demonstrera. Skribenten tar lagboken till hjälp 

för att stödja sin attityd. Skribenten gestaltar frågan om NMRs rätt att demonstrera som en 

juridisk sådan; de har stöd av Regeringsformen och får demonstrera så länge de inte bryter några 

andra lagar. Samtidigt använder andra skribenter samma lagar för att visa på varför NMR inte 

borde få demonstrera.  

7.4.4. Juridisk gestaltning, mot att NMR får demonstrera 

Denna skribent anser, också delvis med hänvisning till regeringsformen och lagen om hets mot 

folkgrupp, att NMR inte borde få demonstrera. Redan i rubriken “Vi har lagar mot nazismen” 

ges en tydlig bild om var skribenten är på väg med sina resonemang.  

 

 I samma kapitel av regeringsformen, rent av i samma paragraf, finns religionsfriheten. Frihet 

att ensam eller tillsammans med andra få utöva sin religion. Det skulle kunna uttolkas som 

rätten att på en av de största högtidsdagarna beredas trygg väg till sin religiösa samlingslokal 

utan att en grupp vars föregångare mördat ens förfäder spärrar av vägen i flera riktningar. [...] 

Att nazister får gruppera sig ryms också i samma paragraf, i föreningsfriheten. Men du får 

såklart inte göra vad som helst i grupp bara för att du har en förening. [...] Hets mot folkgrupp 

måste antingen ersättas med en lag som uppfyller FN:s rasdiskrimineringskonvention - 

alternativt snarast få en ny tolkning. (ID 23) 

 

I denna text ställs de potentiella lagbrotten, FN:s konvention och religionsfriheten mot 

Regeringsformens demonstrationsrätt, och skribenten menar att mot-sidans lagar och konvention 

väger tyngre än NMRs demonstrationsrätt. Men den juridiska gestaltningen används mest av de 

som varken uttrycker sig för eller mot NMRs rätt att demonstrera.  
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7.4.5. Juridisk gestaltning, attityd framgår ej gällande att NMR får demonstrera 

I texten nedan redogör skribenten för vad lagen tillåter och inte tillåter, och vad som krävs 

juridiskt för att NMRs rätt att demonstrera ska kunna inskränkas. 

 

Polisen ska inte göra någon värdering av de åsikter som framförs – oavsett hur vedervärdiga 

budskapen är – utan bara beivra brottsliga gärningar. Att visa upp den så kallade Tyrrunan – en 

symbol som bland annat användes av Waffen-SS – har hittills inte ansetts tillräckligt för att åtala 

enligt lagen om hets mot folkgrupp. [...] De som vill ha en annan ordning är välkomna att lägga 

fram argumenten för en sådan. Hur skulle det exempelvis se ut om Sverige följde den tyska 

vägen och förbjöd vissa organisationer? Andra kanske snarare vill se en skärpning av 

ordningslagen eller nya rekvisit för att begränsa demonstrationsfriheten. Dagens ordning 

behöver inte vara huggen i sten, men den som vill rucka på lagen måste inse att också det har ett 

pris. (ID 46) 

 

Skribenten ger även förslag på lagändringar att titta på om det skulle komma på tal att inskränka 

på NMRs rätt att demonstrera, men förespråkar själv varken det ena eller det andra. 

7.4.6. Demokratin, samma gestaltningar men olika attityder 

Det faktum att skribenterna i det här fallet beskriver NMRs rätt på liknande sätt, men med 

diametralt olika slutsatser bär med sig både gott och ont, menar vi. Sett ur ett demokratiskt 

perspektiv är det ett sundhetstecken för demokratin att allsidiga bilder av verkligheten, särskilt i 

uppenbart komplicerade fall som detta, ges kring NMRs rätt att demonstrera. Att 28 texter, som 

den sistnämnda ovan, inte anger en attityd till att NMR får demonstrera talar ytterligare för att 

medborgarna får möjligheten att ta fria och självständiga beslut. Samtidigt kan det skapa en 

förvirring hos läsarna som inte vet vem som har rätt eller fel i frågan, än en gång: särskilt i 

komplicerade rättsfrågor som denna. Det skulle kunna leda till ett missförtroende till 

opinionsskribenter om läsarna uppfattar dessa som inkonsekventa, eller att de inte beskriver 

verkligheten korrekt. Å ena sidan kan det ge medborgarna en bredare uppfattning om ämnet, och 

djupare förståelse för hur komplext det är.  
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7.6. Dagordningsteori 

Från början hade vi även tänkt att analysera de opinionsbildande texterna kring NMRs första 

maj-demonstrationer i Falun respektive Borlänge. Det visar sig dock inte finnas, även med ett 

generöst tidsspann både före och efter demonstrationerna, tillräckligt med texter. Med våra 

kriterier som bedömningsgrund fanns det inte ens hälften så många texter från båda städerna 

tillsammans, som det fanns texter inför demonstrationen i Göteborg. Bara på de fyra dagarna 

från att Förvaltningsrätten ändrade rutten till dagen då demonstrationen ägde rum fanns 33 texter 

som passade våra kriterier. Detta, anser vi, talar för en dagordningseffekt och ett tecken på att 

debatten om NMRs demonstration gällde mer än den faktiska demonstrationen. NMR seglade 

under året allt mer upp på dagordningen hos både politiker, medborgare och medier i och med 

deras närvaro på Almedalen, fängelsedomarna mot de nazister som utförde bombdåd i Göteborg, 

och den icke tillståndsgivna demonstrationen en kort tid innan demonstrationen 30:e september i 

Göteborg. En demonstration som till råga på allt sammanföll med både Bokmässan och jom 

kippur. Utan några djupare analyser till hands kan vi endast spekulera i en hönan eller 

ägget-diskussion om vad som drivit upp ämnet på dagordningen. Om det blott handlat om rätten 

att demonstrera för NMR som nazistisk organisation borde samma mediala intresse ha väckts 

inför både Falun och Borlänge. Att Annie Lööf twittrade kritiskt om den icke tillståndsgivna 

demonstrationen och att Stefan Löfven bjöd in till ett partiöverskridande möte för att diskutera 

huruvida lagtexter bör anpassas för att inskränka NMRs rättigheter talar för att det hamnat på 

politikernas dagordning. Att det fanns så pass många fler opinionstexter, från Piteå-Tidningen i 

norr till Ystads Allehanda i söder, talar för att det också hamnat på mediernas dagordning.  

 

7.7. Chantal Mouffe - den postpolitiska dimensionen 

Det finns två sätt att ge sig i kast med Chantal Mouffes teori om den konsensuspräglade politiska 

samtiden på i vår uppsats. Om man börjar ur NMRs perspektiv, så skulle deras framväxt enligt 

Mouffes resonemang kunna förklaras med att de etablerade partierna koncentrerat sig i mitten 

och inte erbjuder väljarna valmöjligheter. Samförstånd är det nya ledordet som den liberala 

hegemonin fört med sig, och det samförståndet har öppnat upp för partier som inte vill kännas 

vid en sådan ordning. Förvisso går det inte att jämställa NMR med de populistiska partierna som 
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Mouffe exemplifierar med, men hon menar samtidigt att antidemokratiska partier har fått syre av 

den rådande hegemonin, ett drag som stämmer in på NMR.  

 

Infallsvinkeln som vi är desto mer intresserade av utgår istället från opinionsskribenterna, som 

tvivelsutan är en del av den politiska sfären som Mouffe kritiserar. I en politisk kontext ska den 

frågan som skribenterna debatterar i det här fallet, det vill säga NMRs rätt att demonstrera, tas 

för vad den är. Det är en perifer politisk sakfråga som inget parti går till val på. Det ska också 

sägas att Mouffe inriktar sig mer på den upplösta kraftmätningen mellan vänstern och högern 

inom politiken. Hon pratar dock också i mer generella termer, om en liberal hegemoni som vill 

lösa allt med hjälp av rationella beslut.  

 

Frågan blir följaktligen: Ger opinionsskribenterna uttryck för det samförstånd som Mouffe 

menar genomsyrar vår tid? 

 

Själva frågan öppnar upp för ett filosofiskt grubbleri: Vad är konsensus i det här avseendet? Är 

det att alla opinionsskribenter skulle vara rungande överens vad gäller NMRs rätt att 

demonstrera och om lagstiftningen ska ändras eller inte? Mouffe ger ingen vägledning av det 

slaget. 

 

Med med en kategorisk tolkning är svaret nej, opinionsskribenterna är inte överens. Det råder 

ingen absolut konsensus utifrån det resultat vi fått fram. Vare sig det gäller hur skribenterna 

ramar in frågan eller de attityder till att NMR fått rätten att demonstrera som förekommer är 

resultatet varierat. Legitima politiska informationskanaler, ett epitet som vi menar att alla 

tidningar vi kodat lever upp till, finns alltså för alla synsätt i ämnet. Agonismen, som just 

förutsätter att det finns kanaler för alla röster, är också närvarande. På textnivå upptäcker man 

konflikter mellan motståndare, men som enligt vår uppfattning ändå ser motparten som legitim. 

Det finns ingen konflikt där den ena parten inte erkänner den andra i debatten, och det råder 

heller inte den konsensus som uppnås genom förnuft. I stället förekommer det tjuvnyp - 

motståndare emellan.  

 

“Polisen har nu gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att demonstrera i centrala Göteborg 

under Bokmässan. 
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När jag skriver till försvar för de grundläggande rättigheterna läser Per Wirtén ett 

passionerat försvar för nazisters rätt att demonstrera. 

Hans upprördhet tycks slå ut förmågan att tillgodogöra sig mina argument.” 

 

“Polischefen Erik Nord vidhåller att kritiken mot polisens beslut om att tillåta marschen den 

30 september, mitt under pågående Bokmässa, vittnar om ”faktaresistens” och ”bristfällig 

kunskap” (GP 18/9). Nord tycks omedveten om att det finns gott om exempel då polisen med just 

hänvisning till ordningslagen ändrat marschsträcka eller tidpunkt för demonstrationer.” 

 

Kanske är en delförklaring till det uteblivna samförståndet att det skulle gå stick i stäv med det 

journalistiska uppdraget, nämligen att olika åsikter ska komma till tals för att medborgare ska 

kunna ta självständiga beslut.  

 

Inte heller när det gäller hur skribenterna ställer sig till ny lagstiftning råder det samstämmighet, 

även om det är relativt få som står bakom en ny lagstiftning eller omtolkning av befintlig lag. Å 

andra sidan - att så många som 11 av 88 skribenter är beredda att sträcka sig till att de vill se en 

juridisk åtgärd kan ses som anmärkningsvärt, då det gäller en grundlag som varit hemmahörande 

i regeringsformen sedan år 1974.  

 

Hur som helst verkar problemformuleringarna splittra opinionsskribenterna medan de svenska 

partierna verkar försöka uppnå samförstånd, helt i linje med Mouffes teori. Initiativet för att 

bringa partierna i samstämmighet tog Stefan Löfven före demonstrationen i Göteborg, genom att 

bjuda in alla partier förutom Sverigedemokraterna till samtal om skärpning av lagstiftning. 

Kanske är det alltså medierna som framgent får bära den pluralistiska demokratin när partierna, 

enligt Mouffe, tar steget mot en mer konsensuspräglad politik.  
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8. Slutdiskussion 

Allt som allt är det tydligt att resultatet vi lagt fram främst ger svar på de frågeställningar som 

har att göra med hur opinionsskribenterna agerat och skrivit vid den undersökta 

nyhetshändelsen. Konklusionen är att det finns mångfald, både sett till ur vilken synvinkel 

frågan angrips och den divergens av åsikter som skribenterna visar upp. Det är på många sätt ett 

besked som vi anser är välkommet och som visar att skribenterna rättar sig efter det 

journalistiska uppdraget, medvetet eller omedvetet ska vi låta vara osagt.  

 

Eftersom vi valde att inte ta med texter som berörde demonstrationen i Göteborg efter den ägt 

rum kan vår studie med fördel kompletteras med en komparativ kvantitativ innehållsanalys som 

tar grepp på texterna efter den 30:e september. Finns det ett annat mönster att urskilja sett till 

attityder när skribenterna har vetskap om hur demonstrationen utvecklade sig?  

 

Det är dock svårt att dra slutsatser kring vad den här åsiktsmångfalden bland skribenterna burit 

med sig i form av effekter på läsarna, närmare bestämt vår sista frågeställning. Detta eftersom vi 

bara utrett en bråkdel av det nyhetsutbud som svenska medier lagt ut i samband med 

demonstrationen i Göteborg. Det står bortom tvivel att frågan blivit mer utav en nationell 

angelägenhet vid den senaste demonstrationen, i förhållande till tågen i Borlänge och Falun. 

Något som skulle kunna tala för ökade effekter på läsarna. Men traditionella medier besitter inte 

monopol längre vad gäller nyhetsförmedling. Andra sorters medier, som alternativa medier och 

sociala medier, har säkerligen utövat inflytande på nyhetskonsumenterna. Vi har dessutom 

endast tagit ut opinionsbildande texter. Det kan tänka sig att nyhetsjournalistiken också haft stor 

inverkan på de som hängt med i bevakningen. En kvantitativ innehållsanalys på 

nyhetsjournalistiken kring demonstrationen hade varit ett gott komplement för ökad förståelse på 

ämnet.  

 

Om det hade visat sig att vi fått ett resultat med en stor övervikt till en säkerhetsgestaltning och 

attityd mot NMRs rätt att demonstrera hade det ändå varit svårt att dra några slutsatser av det, 

mer än att läsarnas associativa nätverk troligtvis hade innehållit noder kopplade till säkerhet. 
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Idéen om att medierna bara kan injicera konsumenterna med tankar och åsikter har förkastats, 

och därmed är det svårt att slå fast vad läsarna tycker.  117

 

Den sista frågeställningen är därför i våra ögon obesvarad. Det konstaterandet innebär att det 

finns ett tomrum i forskningen som behöver fyllas. Vi ser därför gärna att mer framtida 

forskningen som tar avstamp i allmänhetens syn på den här belägenheten tillkommer. Nära till 

hands ligger att SOM-institutet gör en uppföljning på sin enkätundersökning från 2017, som 

bland annat undersökte om medborgare tyckte att yttrandefriheten skulle inskränkas för att 

motverka rasism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 Petersson, Olof. Opinionsbildning. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur AB, 2014. s. 165 
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10. Bilagor  

10.1. Kodinstruktioner 

 

V1. Är skribenten för eller emot att NMR får demonstrera? Vi tittar inte på NMRs rätt/orätt att 

demonstrera rent generellt enligt skribenten, utan vad de anser att NMR har för rätt/orätt att 

demonstrera vid de tre specifika demonstrationerna.  

 

Om skribenten väljer att ta ett större grepp på den aktuella demonstrationen, och ger uttryck för 

en åsikt om huruvida NMR ska ha rätten att demonstrera i allmänhet väljer vi likväl att koda 

åsikten som ett ställningstagande gällande den föreliggande demonstrationen.  

 

Om skribenten inte uttryckligen skriver för/mot används kvalitativ metod beskriven i metoddel 

för att avgöra hur skribenten ställer sig till NMRs rätt att demonstrera.  

 

För att inte missrepresentera skribentens ståndpunkt i frågan har vi lagt till ett fjärde 

variabelvärde (1.3 inte där/då) för de fall när skribenten antingen inte ger uttryck för NMRs rätt 

att demonstrera, eller uttrycker att de ska få demonstrera, men att demonstrationen inte borde få 

äga rum just där/då.  

1.1 För 1.2 Mot 1.3 För, men annan tid/plats 1.4 Ej angivet 

 

V2. Skribentens kön. 

1.1 Kvinna 1.2 Man 1.3 Ej angivet/ej signerat 

 

V3. Antal ord i texten, inklusive rubrik, exklusive bildtext och byline 

 

V4. Dominant gestaltning av NMRs rätt eller icke rätt att genomföra föreliggande 

demonstration. Dominant gestaltning definieras som den övervägande 

gestaltningen/inramningen av frågan om huruvida NMR har rätt att demonstrera eller inte.  
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4.1 Ifylles om skribenten gestaltar frågan som en juridisk sådan. Betoning ligger på lagar, 

domar, EKMR/ICCPR 

4.2 Ifylles om skribenten gestaltar frågan som en om huruvida en demokrati ska tillåta 

antidemokratiska organisationer och deras demonstrationer. Betoning ligger på demokratiska 

värderingar, så som diverse friheter, tolerans, eller medborgerliga rättigheter och skyldigheter i 

demokratiska samhällen.  

4.3 Ifylles om skribenten gestaltar frågan som en om huruvida våldsbejakande grupper ska ha få 

demonstrera, eller om ordning och säkerhet kan garanteras under demonstrationen, med tanke på 

risken att NMR/motdemonstranter tar till våld, och därför ska eller inte ska tillåtas. Betoning 

ligger på våld eller våldskapital hos NMR och/eller motdemonstraner. 

4.4 Ifylles om skribenten gestaltar frågan som en om att platsen eller tiden är avgörande för 

demonstrationens genomförande. Betoning ligger på osäkerhet/komplikationer/svårigheter med 

den specifika platstilldelningen eller marschens väg.  

4.5 Ifylles om skribenten gestaltar frågan på ett blandat eller balanserat sätt. Ingen betoning på 

något av ovan enskilt variabelvärde.  

 

V5. Anser skribenten att lagen bör skrivas/tolkas om så att NMR inte får demonstrera? Kodas 

enligt manifest uttryck hos skribenten.  

5.1 Ifylles om skribenten uttryckligen säger att en eller flera lagar bör/ska/måste (eller liknande) 

skrivas/tolkas om så att NMR ej har rätt att demonstrera. 

5.2 Ifylles om skribenten inte ger uttryck för en lagändring.  

 

V6. Vinjett/placering 

6.1 Ifylles om texten har vinjetten ‘ledare’ eller ligger på ledarsida utan någon vinjett.  

6.2 Ifylles om texten har vinjetten ‘kolumn’ eller ‘krönika’. Om texten ligger under vinjetten 

‘opinion’ och inte ligger på ledarsida eller i kulturdelen ifylles 6.2.  

6.3 Ifylles om texten ligger på kultursida eller har vinjetten ‘kultur’ eller ‘kulturkrönika’.  
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10.2. Exempel på analys 
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10.3. Kodmatris 
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