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Abstrakt  

Denna sociologiska uppsats syftar till att undersöka svenska myndigheters hantering av 

våldsbejakande högerextremistiska rörelser. Uppsatsens syfte är att förstå hur svenska 

myndigheter, i relation till det offentliga rummet, arbetar mot den högerextremistiska 

våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra till förståelse för olika myndigheters 

olika ansvar. Utifrån hermeneutiken som tolkande metod har telefonintervjuer genomförts 

med sju personer anställda inom geografiskt spridda kommuner i Sverige, där samtliga är 

yrkesverksamma som säkerhetssamordnare eller liknande befattningar, samt med en person 

med anställning inom Polismyndigheten. De teorier som agerat ram för denna undersökning 

är Rolf Lidskogs diskussion gällande det brottsförebyggande arbetet, social kontroll och 

social ordning samt Ron Eyerman och Andrew Jamisons bok “Sociala rörelser i en ny tid” 

och till sist Karl Poppers bok “Det öppna samhället och dess fiender”. Undersökningens 

resultat har påvisat att kommunernas arbete mot högerextremism skiljer sig åt i omfattning. 

Kommunerna hanterar det  

brottsförebyggande arbetet och polismyndigheten har som uppgift att ingripa när ett lagbrott 

väl har skett. Det här innebär att nordiska motståndsrörelsen, i linje med fri åsiktsbildning 

och yttrandefrihetsgrundlagen, har rätt till det offentliga rummet och myndigheter kan endast 

ingripa om ett brott begås. Detta är något som väcker frustration och ilska inom 

civilsamhället, då myndigheter framstår som handfallna inför nordiska motståndsrörelsen.   

  

Abstract: The return of nationalism. A qualitative 

investigation into the handling of the white-power 

environment by Swedish authorities 
This sociological thesis aims to investigate Swedish authorities’ handling of violent right-

wing extremist movements. The purpose of this thesis is to understand how Swedish 

authorities, in relation to the public domain, work against the violent right-wing extremist 

white power environment, and in so doing contribute to the understanding of the varying 

responsibilities of different authoritative bodies. Using hermeneutics as the interpretive 

method, phone interviews have been conducted with seven people employed by the 

authorities of geographically disparate municipalities in Sweden, all working as security 

coordinators or in similar positions, as well as with one person employed by the Swedish 

Police. The theories that have acted as a framework for this study are those of Rolf 

Lidskog’s concerning crime prevention, social control and social order, as well as Ron 

Eyerman’s and Andrew Jamison’s book “Sociala rörelser i en ny tid” (social movements in 
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a new era) and lastly Karl Popper’s book “The open society and its enemies”. The results of 

the investigation/analysis have shown that the work done by the municipalities against 

right-wing extremism differs in scope. The municipalities handle crime prevention work 

and the duty of the Swedish Police is to interfere when a crime has been committed. What 

follows is that the nordic resistance movement, in accordance with the laws regarding the 

freedom to form an opinion and the freedom of speech, have access to the public domain 

and the authorities may only act if a crime is committed. This invokes frustration and fear 

within the civil society, as authorities often appear powerless/hamstrung in the face of the 

nordic resistance movement.     

  

Nyckelord: vit makt-miljön, nordiska motståndsrörelsen, offentlig förvaltning, offentligt 

rum, yttrandefrihet  
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1. Inledning  

Nationalistiska och högerpopulistiska partier har de senaste åren ökat och etablerat politiska 

fästen inom olika länder i Europa (SVT, 2015). Ungern, Italien, Nederländerna och Frankrike 

är exempel på länder där främlingsfientligheten manifesteras på politisk nivå och i 

Europaparlamentsvalet 2013 röstade nära 14,5 miljoner européer på partier som vill se ett 

mer slutet Europa. I de nordiska länderna bryter högerextrema rörelser inom vit makt-miljön 

ny politisk mark och använder sig av en liknande främlingsfientlig retorik likt den av de 

nationalistiska partierna i Europa (Brandel, 2014). Gemensamma kännetecken för rörelser 

inom högerextrem vit makt-miljö är dess anti-demokratiska förhållningssätt vilket kommer 

till uttryck genom en strävan efter att störta den nuvarande demokratin i syfte att upprätta en 

diktaturstat (Expo, 2019). Vidare är dessa rörelser våldsbejakande och uppmuntrar sina 

medlemmar att bemöta meningsmotståndare med våldsyttringar. Man har en konspiratorisk 

syn på samhället och statens representanter, där polisen ses som maktens hantlangare (BRÅ, 

SÄPO, 2009:31–32). Ett i Sverige framstående exempel på en sådan rörelse är den nordiska 

motståndsrörelsen, som står bakom en uttalad främlingsfientlighet (Expo, 2019). Nordiska 

motståndsrörelsen (förkortningen NMR används hädanefter) presenterar i sitt partiprogram 

“vår väg” sin agenda om att förena de nordiska länderna till en gemensam stat, vilken skall 

befrias från individer med annat ursprung än nordeuropeiskt. Dessa individer, så kallade 

rasfrämlingar, skall istället utvisas till sina respektive hemländer (Nordfront, 2017).  

   

Nordiska motståndsrörelsen har under de senaste åren mobiliserat och ökat i medlemsantal 

vilket kommuner som bland annat Göteborg, Ludvika, Borlänge och Kungälv vittnar om. Det 

har inom massmedia rapporterats om NMR som en våldsam högerextrem rörelse på framfart, 

där bland annat en urspårad demonstration i Göteborg år 2017 anges som ett exempel (Expo, 

2018). Inför detta tillfälle hade NMR ansökt hos polisen om tillstånd att demonstrera, vilket 

beviljades med hänvisning till den svenska yttrandefriheten (Cato, 2018). Under 

demonstrationen uppstod våldsamheter i form av att NMR:s medlemmar gick till fysisk 

attack mot meningsmotståndare samt journalister och polis, vilket ledde till polisiära 

ingripanden. Demonstrationen resulterade i att 17 NMR-medlemmar greps och åtalades för 

hets mot folkgrupp och i några fall även för våldsamt upplopp samt våld mot tjänsteman 

(Youcefi, 2018). Inför politikerveckan i Almedalen 2018 beviljades NMR tillstånd att 

närvara och hålla tal på allmän plats. På plats i Almedalen störde NMR:s medlemmar övriga 

politikers tal genom att skandera “folkförrädare” samt brände ner andra partiers politiska 
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symboler (Dalsbro, 2018). Tillkännagivandet av NMR:s närvaro i Almedalen fick 

konsekvenser då bland annat RFSL Ungdom omedelbart ställde in sin medverkan, med 

hänvisning till att man inte längre kunde garantera ungdomars säkerhet. NMR har sedan 

tidigare bedrivit kampanjen “krossa homolobbyn” vilken förbundsordförande för RFSL  

Ungdom menar är ett tydligt budskap på vilket det är absurt att polisen inte reagerar (SVT, 

2018). Enligt NMR själva ser man Almedalen som en viktig arena att nå ut med sina politiska 

budskap (Dalsbro, 2018). Rörelsen uttalar sig om hur deras syfte är större än att enkom 

rekrytera nya medlemmar - de menar att de har som ambition att se sin fana vaja i topp på 

riksdagshus över hela norden (Lindberg, 2017).   

  

NMR och dess kulminerande utveckling i modern tid kan ses som ett nationellt exempel på 

vit makt-miljöns etablering, vilken kan härledas till den nationalistiska utvecklingen som sker 

i Europa. Enligt vad som nämnts ovan väcker NMR och dess främlingsfientliga politik ilska, 

otrygghet och rädsla inom civilsamhället. Detta är något som kan leda till sociala friktioner 

och konflikter på ett övergripande samhällsplan - vilket också kan påfresta det sociala 

klimatet i samhället. Då NMR har som ambition att demontera demokratin ställer vi som 

uppsatsförfattare oss frågande till huruvida detta, om ambitionen skulle realiseras, skulle 

kunna innebära att människors lika värde och rättigheter påverkas. NMR:s framtidsutopi 

gällande ett norden fritt från så kallade “rasfrämlingar” samt en ambition att göra avkall på 

demokratin, torde innebära en förlust av ett samhälles sociala hållbarhet där samtliga 

individer inte längre skulle ha de rättigheter och förutsättningar som medföljer ett 

demokratiskt samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

  

Vår huvudteori i denna undersökning är hämtad från Rolf Lidskogs bok “Staden, våldet, 

tryggheten” (2006) där han analyserar brottsförebyggande arbete, social kontroll och social 

ordning. Med utgångspunkt i dennes teorier vill vi undersöka hur myndigheters ansvar och 

arbete mot högerextremistisk vit makt-miljö kommer till uttryck. Med hänvisning till Ron 

Eyerman och Andrew Jamisons bok “sociala rörelser i en ny tid” (2005), vill vi få en bredare 

inblick i hur NMR kan förstås som social rörelse i Sverige idag och hur de som rörelse 

förmedlar och sprider sitt budskap. Vidare ämnar vi använda oss av Karl Poppers bok “Det 

öppna samhället och dess fiender” (2002) där vi förlägger särskilt fokus på hans begrepp 

toleransparadoxen, vilken belyser en diskussion gällande ett demokratiskt samhälles “tolerans 

mot de intoleranta”. Vi återkommer till detta under kapitlet “Teoretisk begreppsram”.   
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att förstå hur svenska myndigheter, i relation till det offentliga 

rummet, arbetar mot den högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis 

bidra till förståelse för olika myndigheters ansvar. Den frågeställning vi formulerat är enligt 

följande: Hur hanterar svenska myndigheter högerextremistiska rörelser i det offentliga 

rummet?  

Undersökningen baseras på intervjuer med sju personer anställda inom geografiskt spridda 

kommuner i Sverige, där samtliga är yrkesverksamma som säkerhetssamordnare eller inom 

liknande befattningar, samt med en person med anställning inom Polismyndigheten.  

  

3. Bakgrund och tidigare forskning  

Då vi inom denna undersökning avser undersöka vilka konsekvenser myndigheters ansvar 

och hantering av högerextremistisk vit makt-miljö får för det offentliga rummet, finner vi det 

relevant att skapa en fördjupad förståelse för den våldsbejakande högerextremismen som 

ideologi. I linje med detta avser vi nedan redogöra för en historisk återblick gällande 

högerextremismens utveckling och uttryck de senaste 100 åren. Efter det gör vi en 

genomgång av tidigare forskning, som vi bedömer som relevant för problemet med hur 

myndigheter bemöter högerextremistiska rörelser.    

 

3.1 Nationalismens återkomst  

I en artikel vid namn “hundra år radikal nationalism” belyser och analyserar artikelförfattarna 

Markus Lundström och Tomas Lundström den radikala nationalismen i Sverige, dess 

historiska ursprung och utveckling, med start år 1915 fram till år 2015. Sammantaget ämnar 

författarna kartlägga en gemensam nämnare för de aktörer som ingår i sådan utveckling, det 

vill säga, förgreningar till och inom nationalismen – detta med startskottet i roten för 

nationalismen och vidare till än mer radikala och högerextremistiska vidareutvecklingar 

(Lundström & Lundström, 2016:37).  

Grunden för den radikala nationalismen i Sverige lades 1915, genom bildandet av 

organisationen ”Sveriges nationella ungdomsförbund”. Denna organisations syfte var, enligt 

egen utsago, att ”främja kärlek för fosterlandet”. ”Sveriges nationella ungdomsförbund 

markerar den organisatoriska startpunkten för detta radikala politiska projekt, som syftar till 
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att befästa och försvara nationalismens grundläggande principer” (Lundström & Lundström, 

2016:39). Aktörer inom den radikala nationalismen identifierar sig ofta som nationella eller 

nationalister. Här återfinns en historiskt brokig och motstridig skara av politiska utövare, 

däribland sverigedemokraterna, nordiska rikspartiet och nordiska motståndsrörelsen. En 

annan benämning som uppkommit för dessa anhängare, genom dess uttolkare, är begreppet 

”högerextremister”. Aktörer inom högerextremism har som gemensam ståndpunkt att göra en 

åtskillnad mellan folkgrupper, en ambition de själva hellre benämner som ett ”värnande om 

nationalstaten” eller ”värnande om att bevara svensk kultur”. Den gemensamma nämnaren 

för samtliga av de ideologier som diskuterats här, är en strävan efter etnisk homogenitet - 

med nationalismen som kärna gällande politisk artikulationskraft (Lundström & Lundström, 

2016:40–42).   

 I syfte att erhålla en vidare förståelse för hur vit makt-miljön kan förgrena sig och komma till 

varierande uttryck har vi valt fem vetenskapliga artiklar som berör ämnet högerextremism, 

vilka som presenteras nedan.  

  

3.2 Begreppet extremism - en kritisk introduktion   

I den inledande delen av artikeln ger författarna Adrienne Sörbom och Magnus Wennerhag en 

förklaring på hur termen “extremism” används på olika sätt inom forskningsfältet, 

samhällsvetenskapen samt inom myndigheter. Sörbom och Wennerhag ämnar med artikeln 

belysa extremismbegreppets uppkomst och hur begreppet har förändrats över tid. Termen 

kopplas oftast till aktivister med nazistiska, nationalistiska, anarkistiska, kommunistiska och 

fascistiska ideologier (Sörbom, Wennerhag, 2016:15). Inte sällan brukar även “extremism” 

kunna användas för att beskriva aktivistgrupper som använder sig av våldsamma eller 

olagliga tillvägagångssätt för att få fram sitt budskap (ibid). Problematiken inom begreppet 

extremism lyfts i artikeln och författarna belyser olika dilemman som den demokratiska 

rättsstaten ställs inför. En demokratisk stat ska å ena sidan kunna garantera sina medborgare 

yttrandefrihet och å andra sidan måste den kunna garantera den allmänna ordningen (Sörbom, 

Wennerhag, 2016:16).   

Författarna har i artikeln använt sig främst av statsvetaren Uwe Backes teorier kring termen 

“extremism” där dennes ambition varit att precisera begreppets innebörd och dilemman. 

“...det som utmärker extremistiska ideologier är nämligen en strävan efter enhet, endräkt och 

harmoni utifrån en föreställning om att den egna världsåskådningen är den enda sanna, samt  
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– på en socialpsykologisk nivå – en intolerans mot ambivalens och heterogenitet” (Sörbom, 

Wennerhag, 2016:25 se Backes, 2010:181–184). Konsekvensen av dessa extremismens 

strävanden blir i slutändan att medborgarnas frihet och jämlikhet undermineras, genom strikta 

hierarkier mellan de styrande och de styrda (ibid).  

  

3. 3 Det politiska etablissemangets strategier gentemot 

högerpopulistiska partier  

I artikeln diskuterar artikelförfattarna Björn Fryklund och Sigrid Saveljeff de 

högerpopulistiska partiernas utveckling i Sverige och hur dessa hanteras och bemöts av de 

större etablerade partierna, moderaterna och socialdemokraterna. Den konflikt som, mot 

bakgrund av en tilltagande högerpopulism, uppstått i det politiska landskapet i Sverige 

diskuteras av författarna som belyser Sverigedemokraternas politiska framgångar som ett 

exempel. Sverigedemokraternas har sedan år 2006 haft en kulminerade politisk etablering, 

vilket har resulterat i en komplex situation inom politiken (Fryklund, Saveljeff, 2019:33–39). 

Såväl Socialdemokraterna som Moderaterna står inför ett demokratiskt dilemma - att anamma 

en strängare invandringspolitik eller riskera att tappa fler väljare. De har i linje med detta gått 

från att tillämpa politiska strategier, vars syfte varit att söka utesluta sverigedemokraterna 

från maktpositioner genom att förvägra dem politiska samarbeten, till att öppna upp för 

samverkan med sverigedemokraterna inom vissa politiska frågor. En förklaring till denna 

attitydförändring kan härledas till valet 2010, då socialdemokraterna och moderaterna 

tappade väljare till Sverigedemokraterna mot bakgrund av dess betydligt striktare 

invandringspolitik. Utvecklingen inom högerpopulismen har öppnat nya dörrar för 

förgreningar inom extremhögerns vit makt-miljö. Den svenska väljarkåren är missnöjda med 

den invandringspolitik som de etablerade partierna förespråkat, ett missnöje som såväl 

Sverigedemokraterna och högerextrema nazistiska aktörer kunnat dra vinning av och på så 

vis expandera och etablera ny politisk mark. Denna utveckling är något som artikelförfattarna 

benämner som “demokratins dilemma”: de etablerade partierna riskerar genom sin åtstramade 

invandringspolitik att inskränka på mänskliga rättigheter, medan alternativet är att se 

extremhögern och högerpopulismen växa obehindrat (Fryklund, Saveljeff, 2019:39–57).   
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3.4 Att bekämpa det onda eller främja det goda - fyra 

verksamhetsperspektiv på individer i våldsbejakande miljöer samt 

preventionsarbete runt dessa  

Artikelförfattarna Sara Johansson och Markus Arvidsson diskuterar hur olika 

verksamhetsområden i Sverige hanterar och förhåller sig till våldsbejakande högerextremism. 

Författarna har analyserat utsagor från representanter för socialtjänst, skolverksamhet, 

polismyndighet och politisk verksamhet - detta i syfte att ta reda på huruvida dessa hanterar 

högerextremism genom ett förhållningssätt av att antingen “bekämpa det onda” eller “främja 

det goda” (Johansson, Arvidsson, 2016:345–346). I undersökningen framkommer det att 

representanter för polisen, skolan och kommunalpolitiken är de som i betydande utsträckning 

kommer i kontakt med högerextremism och våldsbejakande miljöer. Det som dock skiljer 

respektive verksamhet åt är deras förhållningssätt gentemot individer som är aktiva inom 

våldsbejakande högerextremism. Representanter från polisen talar om hot och våld vid 

kontakt med sådana miljöer samt betonar dess samhällshotande funktion. Representanter från 

skolan uttrycker, i likhet med socialtjänsten, bristande vuxenkontakter som en förklaring till 

hur ungdomar kan hamna snett och därmed ansluter sig till högerextrema miljöer - och 

förlägger ett större fokus på hur man kan förstå och hjälpa dessa individer (Johansson, 

Arvidsson, 2016:354–360). Författarna analyserar dessa olika förhållningssätt, så kallade 

hjälpande eller bekämpande, mot högerextremism och menar att det synliggörs hur 

bakomliggande föreställningar och uppfattningar inom respektive verksamhet påverkar det 

brottsförebyggande arbete som bedrivs mot högerextremism (Johansson, Arvidsson, 

2016:362–364). Sammanfattningsvis menar författarna att skillnaderna i verksamheternas 

synsätt och agerande gentemot högerextremism kan förklaras med att verksamheternas 

uppdrag skiljer sig från varandra. Inom skolan arbetar man exempelvis i vidare utsträckning 

med preventiva åtgärder, medan man inom politik och inom polisen har en inställning av 

“motverka det onda” eller “sätta hårt mot hårt” (Johansson, Arvidsson, 2016:365–366).  

 

  

3.5 Vårt kulturarv - Sverigedemokraterna, främlingsfientlighet och 

bevarandearbete   

Artikelförfattaren Alexander Gill lyfter en problematik gällande Sverigedemokraternas 

kulturarvspolitik som, enligt författaren, bidrar till ett alltmer utpräglat främlingshat. När 
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Kulturarvet används på “rätt sätt” är denna en god grund för att skapa integration och 

respektera okända kulturarv. När kulturarv däremot används på “fel sätt” bildas det istället en 

front mot de som är utomstående ens eget kulturarv (Gill, 2012:3). Vidare diskuterar 

författaren hur Sverigedemokraternas kulturarvspolitik efterlevs i praktiken, där det bland 

annat handlar om hur partiet vill se en tydlig gräns mellan en definierad svensk 

befolkningsgrupp så att man sedan kan separera andra grupper som “icke tillhörande” eller 

“avvikande” (Gill, 2012:2). Sverigedemokraterna presenterar i ett manifest från år 2010, “99 

förslag för ett bättre Sverige”, en argumentation för hur ett gemensamt svenskt kulturarv 

skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgare (Ibid se Sverigedemokraterna 

2010). Gill argumenterar för att kulturarvspolitik istället skapar en klyfta mellan människor 

där en tydlig gräns dras mellan olika grupper i samhället. “Utgångspunkten bör vara en idé 

om kultur som någonting statt i evig förändring som ständigt tar sig nya former. Den 

skadliga essentialismen i den politik som vägleder dagens bevarandearbete bör förkastas” 

(Gill, 2012:4).   

  

3.6 Flashback as a Rhetorical Online Battleground: Debating the 

(Dis)guise of the Nordic Resistance Movement   

Artikeln är skriven av Helena Blomberg och Jonas Stier, vilka som med hjälp av en 

diskursanalys analyserar och problematiserar nordiska motståndsrörelsens uttalanden på det 

svenska internetforumet Flashback (Blomberg, Stier, 2019:1). I det inledande kapitlet av 

artikeln lyfts etableringen och utvecklingen av nordiska motståndsrörelsen samt hur 

organisationen förmedlar sina budskap och propaganda via sociala medier. Vidare har 

författarna formulerat två frågeställningar som kan bidra till förståelsen för hur en 

extremistisk retorik används för att mobilisera och rekrytera sympatisörer - dessa frågor 

belyser även hur högerextrema aktörer inom vit makt-miljön använder påstådda sanningar i 

ett digitalt forum och vilka konsekvenser detta kan få. I diskursanalysen diskuterar författarna 

den tvåsidiga retoriken som NMR använder sig av i olika sociala medier. Å ena sidan 

använder de sig av en retorik som går ut på att förminska och förlöjliga meningsmotståndare, 

å andra sidan porträtterar de sig som en högljudd och sanningsenlig röst i svensk politik  

(Blomberg, Stier, 2019:9). Slutsatsen i artikeln lyfter konsekvensen av öppna 

diskussionsforum, likt flashback, där aktörer av icke-demokratisk natur kan locka och 
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rekrytera nya medlemmar. “In other words, what happens in the virtual world has 

consequences in and for the physical world and vice versa” (Blomberg, Stier, 2019:10).  

  

I de artiklar som presenteras ovan diskuteras såväl högerpopulism som högerextremism och 

hur dessa kan kopplas samman. Högerpopulism må komma till uttryck under mer städade 

former i relation till högerextremism, men i artiklarna framgår det att det finns en koppling 

dem emellan. Fryklund och Saveljeff (2019) diskuterar hur högerpopulistiska partier, likt 

Sverigedemokraterna, har förgreningar inom extremhögerns vit makt-miljöer och även “banar 

väg” för sådana ideologier. Vidare argumenterar Saveljeff och Fryklund hur etablerade 

politiska partier förhållit sig till Sverigedemokraternas kulminerade politiska etablering och 

hur detta skapar ett demokratiskt dilemma. Valet de etablerade politiska partierna står inför är 

att antingen värna om mångkulturen och demokratiska värderingar, alternativt att skärpa 

invandringspolitiken i syfte att inte tappa fler väljare till Sverigedemokraterna. Johansson och 

Arvidsson (2016) för ett resonemang kring olika verksamheters (politik, polis, socialtjänst, 

skola) förhållningssätt mot högerextremism och diskuterar hur, beroende på vilket 

verksamhetsområde det är tal om, förhållningssätten skiljer sig åt. Exempelvis argumenterar 

de för hur polismyndigheten har ett förhållningssätt av att “bekämpa det onda” medan 

socialtjänsten har ett förhållningssätt av att “värna om det goda”. Dessa förhållningssätt, 

menar författarna, påverkar arbetssättet. Gill (2012) diskuterar hur Sverigedemokraternas 

kulturarvspolitik skapar en tydlig klyfta mellan olika grupper i samhället. Sörbom och 

Wennerhag (2016) presenterar en fördjupning av högerextremismen som ideologi, och hur 

själva begreppet högerextremism används för att beskriva ett vitt spektrum av aktörer. Vidare 

diskuterar Sörbom och Wennerhag, likt Fryklund och Saveljeff, hur förekomsten av 

högerextremism skapar ett demokratiskt dilemma inom det politiska landskapet. Blomberg 

och Stier (2019) analyserar hur den högerextrema vit makt-miljön använder sig av 

onlineforum i syfte att uttrycka främlingsfientliga åsikter, sprida propaganda samt värva nya 

medlemmar. Sammanfattningsvis har dessa artiklar som gemensam nämnare att de, om än i 

olika utsträckning, problematiserar högerextremism och högerpopulism och erbjuder en 

analys av hur dessa ideologier kan samverka och få konsekvenser i form av sociala, såväl 

som politiska, konflikter inom ett samhälle. Artiklarna ger en samlad bild av den verkligheten 

i form av sociala friktioner ett samhälle kan ställas inför i relation till förekomsten av 

främlingsfientliga ideologier. Det är just denna verklighetsbild som den här undersökningens 

respondenter från kommunal verksamhet, samt från polismyndigheten, möter och förhåller 
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sig till i sitt dagliga arbete. Vi som uppsatsförfattare finner därför artiklarna relevanta som 

kunskapskälla inför intervjuerna och som ett viktigt komplement till vår undersökning.  

  

4. Teoretisk begreppsram  
Vi ämnar under följande kapitel redogöra för de tre teorier vi avser använda oss av i analysen 

av vår insamlade empiri, Rolf Lidskogs “staden, våldet, tryggheten (2006), Eyerman och 

Jamisons “Sociala rörelser i en ny tid” (2005) samt Karl Poppes “Det öppna samhället och dess 

fiender” (2002).  

Som huvudteori använder vi oss av “staden, våldet, tryggheten”, som syftar till att analysera 

det svenska brottsförebyggande arbetets syn på social ordning (Lidskog, 2006:14). Vidare 

förlägger Lidskog fokus på att resonera kring aspekter som brottsförebyggande arbete, social 

kontroll och social ordning i det offentliga rummet, samt riskmedvetenhet. Dessa begrepp 

kommer att agera ram för vår analys. Som komplement till vår huvudteori använder vi oss av 

två underteorier. Den ena består av Ron Eyerman och Andrew Jamisons bok “Sociala rörelser 

i en ny tid”. Eyerman och Jamison behandlar hur sociala rörelser konstrueras men också hur 

kunskap skapas inom dessa. Denna teori blir relevant för oss eftersom vi undersöker 

myndigheters ansvar och arbete mot vit makt-rörelsen NMR, och vi vill förstå rörelsens 

uppkomst och agerande av sociala rörelser i allmänhet. Som andra underteori använder vi oss 

av boken “Det öppna samhället och dess fiender” där vi förlägger fokus på begreppet 

“toleransparadoxen”.   

  

4.1 Lidskog - Staden, våldet, tryggheten  

Då vi inom denna undersökning vill förstå hur offentlig förvaltning och myndigheter arbetar 

mot den våldsbejakande vit makt-miljön anser vi att Lidskogs beskrivningar av 

brottsförebyggande arbete och samverkan mellan verksamhetsområden är relevant. Vårt syfte 

med att använda oss av Lidskogs analyser är att förstå och identifiera hur sådant arbete skulle 

kunna yttra sig i det offentliga rummet och inom civilsamhället.  

Det brottsförebyggande arbetet är en beskrivning av den “nordiska modellen” som innefattar 

en stor offentlig sektor, ett utvecklat välfärdssystem och där andra sektorer och områden 

utanför rättssystemet är sammankopplade till detta arbete (Lidskog, 2006:192). Det 

brottsförebyggande arbetet är en preventiv verksamhet som har till syfte att avlägsna orsaker 
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som leder till att brott och att brottslingar skapas (Lidskog, 2006:181). Det finns olika 

dimensioner inom det brottsförebyggande arbetet, bland annat måste det finnas olika 

grundvärden som ska styra arbetet där man måste kartlägga vilka mål man vill nå samt vilka 

problem som finns i ett samhälle. Man måste även formulera inom vilken kategori arbetet bör 

riktas, det vill säga, om arbetet är för enskilda individer, samhällsstrukturer eller med 

inriktning på kriminella miljöer. De övriga dimensionerna inom det brottsförebyggande 

arbetet rör vilka aktörer som ska vara drivande i arbetet samt vilka medel som är relevanta 

och till sist vilket tidsperspektiv det brottsförebyggande arbetet har (ibid).  

Det brottsförebyggande arbetet utgår från en viss syn på social ordning. Social ordning i sin 

tur bygger på antaganden om människan och samhället och värderingars roll. Konsekvensen 

av att ge uttryck för att det existerar en god social ordning bidrar till att medborgare känner 

sig otrygga till följd av att det förebyggande arbetet “pekar ut” orsaker och att allmänhetens 

bild av brott inte blir i enhetlighet med hur det faktiskt ser ut (Lidskog, 2006:68). För att 

myndigheter inom ett samhälle ska kunna bevara och utveckla social ordning är den sociala 

kontrollen helt avgörande. Begreppet social kontroll innefattar såväl inre kontroll, 

självkontroll och yttre kontroll där dessa olika typer av kontroll är avgörande för ett 

samhälles sociala ordning - där såväl civilsamhället som polisen är viktiga delar i det 

brottsförebyggande arbetet (Lidskog, 2006:77). Lidskog ställer sig dock kritisk till vem det är 

som avgör vad som ska kontrolleras och inte samt vilka beteenden man ska bortse från “(...) 

vilka av dessa ska anses som viktiga att stävja med hänvisning att de utgör hot mot den 

sociala ordningen?” (Lidskog, 2006:79).   

Det brottsförebyggande arbetet handlar för myndigheter om att ingripa i olika  

brottsmekanismer, i syfte att förhindra eller försvåra att brott begås (Lidskog, 2006:186). Det 

bygger också på en nolltoleransmodell vilket innebär att medborgare inte ska behöva tolerera 

några former av ordningsstörande på offentliga platser där även mindre brott anses som 

allvarliga (Lidskog, 2006:173). Denna modell och det brottsförebyggande arbetet grundar sig 

i en syn på människan och samhället fritt från ordningsstörningar. Dock kan en konsekvens 

bli, som tidigare nämnt, att främlingar ses som ett hot och att social friktion är av ondo 

(Lidskog, 2006:186).  

  

Lidskog diskuterar vidare hur det offentliga rummet är ytterst viktigt för att medborgarna i ett 

samhälle ska kunna skapa en social sammanhållning, en levande demokrati och en god 

stadsmiljö (Lidskog, 2006:131). Det är inte bara enskilda individer som behöver mötas över 

kulturella gränser i det offentliga rummet utan att det är en form av utbyte mellan såväl 
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grupper som enskilda individer. Det räcker inte bara att registrera att andra är olik mig själv 

utan mötas med en respekt gentemot varandra och bli utmanad av det främlingsskapandet 

(ibid).  

  

I samband med att det traditionella samhället utvecklats mot en senmodernitet har ett 

riskmedvetande successivt utvecklats och trängt in i människors och institutioners tänkande 

(Lidskog, 2006:60). Framtiden ses inte längre som förutbestämd, då mänskligt handlande 

påverkar utfallet och därför gör framtiden möjlig att påverka. Detta ökar handlingsutrymmet i 

form av valmöjligheter och ett ansvarsutkrävande skapas därtill. Med en ökad 

riskmedvetenhet medföljer att faror kan identifieras och därtill ses som möjliga att påverka 

eller förebygga genom preventivt arbete (Lidskog, 2006:58–59). I linje med sådan 

medvetenhet följer möjligheter att problematisera framtiden och detta ställer krav på politisk 

verksamhet eller enskilda politiker att ta ansvar för att förhindra att framtida risker inträffar. 

Om politikerna inte lever upp till sådana krav, kan dessa anklagas för att inte ta ansvar för 

den rådande situationen. Det är inte exempelvis naturkatastrofer som skapar de mest 

omfattande riskerna, utan samhället självt. Trots att det finns en medvetenhet och ett 

förebyggande arbete gällande eventuella risker så kan samhällets institutioner aldrig ge ett 

komplett skydd mot dem. Samtidigt så kan även det riskförebyggande arbetet i sig självt 

medföra oförutsedda konsekvenser i form av nya risker och hot (Lidskog, 2006:59–60).  

  

4.2 Eyerman och Jamison - Sociala rörelser i en ny tid  

Då vi i denna undersökning vill förstå hur myndigheter arbetar mot en våldsbejakande 

högerextrem rörelse likt nordiska motståndsrörelsen finner vi det relevant att genom andra 

sociologer förstå hur en sådan rörelse kan komma att etableras samt bakgrunden till hur en 

social rörelse blir till.   

  

Teorin och perspektivet på sociala rörelser, som presenteras av författarna Ron Eyerman och  

Andrew Jamison i boken “sociala rörelser i en ny tid”, syftar till att ge en kontextuell 

förståelse där författarna lyfter tolkning av den kognitiva praxis som kommer till uttryck 

inom sociala rörelser (Eyerman och Jamison, 2005:11). För att förstå hur en social rörelse 

konstrueras har vi använt oss av Håkan Thörns argument i förordet till Eyerman och Jamisons 

bok där denne förklarar att sociala rörelser har ett starkt samband med ett samhälles 

förändringar, konflikter och problem (Eyerman, Jamisson, [Thörn], 2005:5). När en grupp 
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individer agerar kollektivt med avsikt att förändra samhället kan man tala om att en social 

rörelse har skapats (ibid). För nya sociala rörelser i modern tid finns det en ambition att föra 

samman olika intressen i en gemensam politisk kraft och samtidigt fokusera på specifika 

frågor. En social rörelses förmåga att mobilisera resurser och utnyttja den politiska kulturens 

möjlighetsstrukturer kan vara avgörande för huruvida de lyckas uppnå sina strategiska mål 

eller ej (Eyerman och Jamison, 2005:68–72). “Empiriskt existerar sociala rörelser bara 

genom sina specifika historiska manifestationer. De dyker upp, antar en organisatorisk form 

och lyckas mer eller mindre väl med att försöka påverka politiska och samhälleliga 

processer” (Eyerman och Jamison, 2005:67)   

  

Sociala rörelser kan ses som kunskapsproducenter som kan förklaras genom att det finns, 

mellan olika grupper och organisationer, en dynamisk interaktion där möten mellan enskilda 

medlemmar skapar en ny kunskap (Eyerman och Jamison, 2005:73). En bidragande faktor till 

hur en social rörelse etablerar sig är genom ett antal olika dimensioner, som bland annat 

innefattar hur en social rörelse går tillväga för att nå ut med sin kunskap. Det innefattar hur 

rörelsen formulerar sina mål, vilka ideal man strävar efter och hur rörelsen kan nå ut med sitt 

budskap (ibid).   

  

4.3 Popper - det öppna samhället och dess fiender  

Då vi i den här undersökningen undersöker myndigheters och den offentliga förvaltningens 

arbete mot högerextrema rörelser likt NMR finner vi det relevant att ta del av Poppers tankar 

om intolerans i ett öppet, demokratiskt samhälle.  

  

I boken “Det öppna samhället och dess fiender” beskriver socialfilosofen Karl Popper 

inledningsvis de konsekvenser som uppstår, i relation till demokratiska samhällen, av att inte 

bekämpa intolerans mellan människor och grupperingar (Popper, 2002). Sådan intolerans kan 

komma till uttryck i form av såväl kulturell intolerans (Popper, 2002:197) som religiös 

intolerans (Popper, 2002:531).   

  

Det begrepp vi finner relevant för vår undersökning är vad Popper benämner som 

toleransparadoxen. Detta begrepp innefattar en förklaring till hur de toleranta måste försvara 

det demokratiska samhället mot de intoleranta (Popper, 2002).   
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I linje med fri åsiktsbildning och yttrandefrihetsgrundlagen, likt i Sverige, har medborgarna 

rätt att tro och tycka vad de vill, samt att fritt uttrycka sina åsikter. Det här innefattar att 

samhället och dess institutioner har ett förhållningssätt av tolerans gentemot människors 

olikheter och deras rätt att tycka och tänka olika. En konsekvens av ett sådant samhälle 

präglat av tolerans är dock att de intoleranta riskerar att ta över genom att dessa inte 

bekämpas (Popper, 2002:668). Att för ett samhälle tolerera och inte bekämpa de intoleranta, 

exempelvis individers eller rörelsers intolerans mot andra religioner eller kulturer, leder till 

att intoleransen kulminerar. Popper menar dock att en god lösning inte är att förtrycka de 

intoleranta utan istället ha dessa under bevakning, möta dem med rationella argument och ha 

dem under kontroll genom offentlig dialog. Vidare argumenterar Popper dock för, om de 

intoleranta inte är mottagliga för sådan dialog eller rationella argument, att civilsamhälle 

såväl som samhälleliga institutioner måste ta sig rätten att inte tolerera de intoleranta genom 

att “sätta hårt mot hårt”. Det vill säga, om det inte går att föra en dialog med de intoleranta, 

måste dem toleranta skydda toleransen genom att utesluta eller tysta ned dessa. “We should 

therefore claim,in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant” (Popper, 

2002:668). Detta är dock enligt Popper enkom att anse som en sista utväg och inget som bör 

eftersträvas (ibid)  

  

5. Metod  
I följande avsnitt presenterar vi den metod som vi använder oss av i genomförandet av 

studien. Eftersom vi vill få en förståelse av hur myndigheter arbetar mot en högerextremistisk 

rörelse likt nordiska motståndsrörelsen, faller det sig naturligt att välja hermeneutiken som 

metod då denna metod förlägger fokus på våra intervjupersoners egna tolkningar och 

förståelser av deras arbete mot högerextremism och de samhälleliga konsekvenser som kan 

komma till följd. Vi presenterar också en diskussion om utformningen av de två 

intervjuguiderna vi använt oss av i undersökningen.  

  

5.1 Hermeneutiken som tolkande metod  

Hermeneutiken utgår från att det inte finns någon objektiv verklighet, utan verkligheten består 

av innehåll som måste tolkas och förstås där människor ständigt tolkar andras handlingar och 

dessa handlingar uttrycker mening. Inom Hermeneutiken är det inte enkom människors 

handlingar som behöver tolkas - denna metod utgår från att exempelvis texter, språkliga 
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uttryck, konstverk etcetera är något som också kan tolkas. Metoden bygger således på olika 

underförstådda föreställningar om verkligheten och vår relation till den (Gilje, Grimen, 

2007:171).   

När en individ upplever något, försöker denne förstå detta genom tolkning som i sin tur 

grundar sig på något denne tidigare upplevt, detta är vad som kallas för förförståelse.  

Förförståelsen kan i folkmun förklaras som “fördomar” som kan exemplifieras som följande:  

När en person ska läsa en bok, har denne en förväntan, åsikt eller fördom om bokens innehåll 

(Birkler, 2016:101). Detta förklarar Jacob Birkler som att vi människor medvetet eller 

omedvetet formulerar hypoteser/tolkningar i vårt vardagliga liv och att dessa utgör 

förförståelsen som formar förståelsen (ibid).   

  

Förståelse och tolkning är de två viktigaste grundpelarna i hermeneutiken där dessa ständigt 

är sammankopplade och som ingår i den hermeneutiska cirkeln. Denna cirkel syftar till att det 

existerar ett slags cirkulärt förhållande mellan helhetsförståelse och delförståelse. “...där 

delarna inte kan förstås utan helheten och helheten endast kan förstås utifrån delarna” 

(Birkler, 2016:103). Detta innebär att det finns ett pendlande mellan individens förförståelse 

och förståelse och där tolkning blir en slags process som leder fram till ny förståelse. Språket 

är en grundläggande förutsättning inom hermeneutiken, språket är på så vis med och skapar 

vår värld. Då vi under intervjuerna strävade efter öppenhet där respondenterna fick uttrycka 

sig relativt fritt, försökte vi förlägga fokus på dialogen och inte skapa en diskussion kring vad 

som var rätt eller fel. Ett sådant sätt att förhålla sig under en intervju kallar Birkler  

“horisontsammansmältning”, vilket innebär att ett visst område kan ses från två olika ljus 

(horisonter) (Birkler. 2016:108 se Gadamer 2015/1972:280). En nackdel till följd av att vi 

använde oss av hermeneutiken som metod var att vi som uppsatsförfattare kunde låta vår 

förförståelse styra undersökningen, vilket kunde göra oss som uppsatsförfattare blinda för 

alternativa tolkningar. När vi intervjuade våra respondenter var det således viktigt att vi hade 

den andres förståelse som utgångspunkt för intervjun (ibid).   

  

 

5.2 Vår förförståelse   

Vi gick in i denna undersökning med en viss förförståelse kring NMR, vilket grundade sig i en 

uppfattning om rörelsen som bakåtsträvande och antidemokratisk. Vår tanke var att rörelsen 

drog nytta av demokratin genom att mot stöd av yttrandefrihetsgrundlagen framföra sina 

främlingsfientliga åsikter. Vi ställde oss frågandes till varför samhällets institutioner låter 
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NMR “få hållas” och ville därför ta reda på hur svenska myndigheter förhåller sig till arbetet 

mot högerextrema grupper inom vit makt-miljön. Vår förförståelse gällande myndigheters 

arbete mot högerextremism var att det finns lagar och riktlinjer inom respektive verksamhet 

som beslutar hur dess tjänstemän ska arbeta med dessa frågor, men att dessa riktlinjer kunde 

vara komplicerade att efterleva i den konkreta verkligheten.   

  

5.3 Metodval: Kvalitativa intervjuer  

I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap i ett samspel mellan intervjuare och 

intervjuperson. Kvaliteten hos den data som produceras i en kvalitativ intervju beror mycket på 

kvaliteten hos intervjuarens färdighet och vad för kunskap denne har inom ämnet (Kvale och 

Brinkman, 2015:85). I intervjuerna med respondenterna i denna undersökning ville vi som 

uppsatsförfattare ha olika teman i vår intervjuguide som agerade mall under samtalets gång. 

Detta var vad som kallas den tematiskt öppna intervjun. Inom denna finns det en ram för hur 

intervjun ska genomföras men också utrymme för att utveckla samtalet med deltagaren 

(Aspers, 2011:143). Ett sådant tillvägagångssätt kan jämföras med de samtal vi för i 

vardagslivet där vi som intervjuare följer situationens logik istället för att styra samtalet efter 

givna frågor (ibid). Det här öppnar således upp för ett mer avslappnat samtal där vi i linje med 

hermeneutikens förståelsehorisont talar med intervjupersonen och inte till denne (Birkler, 

2016:103). Genom att vi som uppsatsförfattare tar del av tidigare forskning gällande 

högerextremism, likt vetenskapliga artiklar och avhandlingar, erhåller vi en förförståelse för 

undersökningens ämne. Det innebär att vi får en viss kunskap och är medvetna om att 

intervjuerna med deltagarna kanske inte ger oss de svar vi förväntar oss (Aspers, 2011:141–

142). Vid val av kvalitativa intervjuer utgick vi som uppsatsförfattare från hermeneutiken om 

att tolkning av människors handlingar uttrycker en mening och måste tolkas för att förstås. Det 

lättaste sättet att få en sådan vidare förståelse är genom samtal och möjlighet att ställa öppna 

frågor till individen (ibid).  

  

Öppna samtalsintervjuer är lämpligast i relation till vår frågeställning då vi i denna studie sökte 

en djupare förståelse kring förekomsten av högerextrema rörelser likt NMR, samt hur svenska 

myndigheters ansvarstagande såg ut gällande att stävja vit makt-miljön. Att vi som intervjuare 

använde oss av öppna intervjufrågor gav oss goda möjligheter att erhålla en bredare förståelse 

samt en helhetsbild via intervjupersonerna, detta på grund av att dessa fick tala fritt samt att det 

fanns möjlighet för oss att ställa följdfrågor. Att för en intervjuare använda sig av följdfrågor 



16  

  

minskar risken för att missförstånd ska uppstå under intervjun och på så vis ökar chansen att få 

korrekt information (Aspers, 2007:233).  

 

5.4 Avgränsningar  

Vi ämnade under undersökningen förlägga fokus på en specifik aktör från vit makt-miljön, det 

vill säga NMR. Vi hade under undersökningens början en tanke om att utgå från de kommuner 

i Sverige där NMR är erkänt aktiva, alternativt med myndigheter som kan ha hög kännedom 

och kunskap om rörelsen. Utifrån en ofärdig frågeställning kunde vi som uppsatsförfattare 

påbörja vår avgränsning och välja ut vad eller vem som skulle studeras (Aspers 2011:93).  

Efter en del efterforskningar tog vi därför mailkontakt med såväl Myndigheten för  

samhällsberedskap, Kungälvs kommun och Göteborg stad men fick inget svar från någon av 

dem. Vidare var vi i kontakt med ett flertal kommuner som avböjde att medverka i 

undersökningen med motiveringen att de inte hade ett färdigställt arbete gällande ett aktivt 

arbete mot högerextremism.  

  

5.5 Urval av intervjupersoner  

Vad det gäller urval vid kvalitativa undersökningar är det sällan sannolikhetsurval som blir 

aktuella. Istället lämpar det sig oftast bättre att genomföra ett så kallat “målinriktat urval”, 

vilket innebär att de individer, händelser, fall och så vidare som tros kunna leda till kunskap 

också är de som väljs ut för att undersökas (Skärvad och Lundahl, 2016:120).   

Inom denna undersökning har vi lagt huvudsakligt fokus på nordiska motståndsrörelsen som 

är Sveriges största nazistiska organisation. I vår strävan efter att erhålla en vidare förståelse 

kring högerextremistisk vit makt-miljö och den konflikt en sådan miljö kan innebära för ett 

demokratiskt samhälle, intervjuade vi sju personer med anställning inom olika kommuner i 

Sverige. Samtliga av dessa arbetade som säkerhetssamordnare, eller inom snarlika 

befattningar, mot högerextremism. Vidare intervjuade vi en person med anställning inom 

Polismyndigheten i syfte att få en inblick i deras riktlinjer gällande hantering av 

våldsbejakande högerextremism, samt få exempel på konkreta händelser likt demonstrationer 

eller andra aktioner i det offentliga rummet.   
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5.6 Analysmetod 
För denna undersökning har vi använt oss av den induktiva tematiska analysmetoden som utgår 

från att identifiera, analysera och rapportera mönster/teman i det empiriska materialet utan 

någon bakomliggande teoretisk agenda (Hayes 2002). Analysmetoden innebär noggrann 

genomläsning av det empiriska materialet där olika delar av texten, ord, meningar och stycken 

tillskrivs en sammanfattande kod som sedan sorteras in i olika kategorier- som i sin tur kan 

bilda olika teman (ibid). Samtliga telefonintervjuer spelades in och transkriberades med 

noggrannhet där nyckelord och andra utsagor markerades för att sedan placeras i de teman som 

presenteras under kapitlet ”Resultat”. Eftersom fokuset låg på respondenternas personliga 

upplevelser var det viktigt för oss att gå tillbaka till intervjuprotokollet under 

uppsatsskrivningen för att på så sätt kunna ge en rättvis bild av varje intervjupersons berättelse.  

5.7 Tillvägagångssätt - intervjuer  

Inledande kontakt med potentiella respondenter skapades genom att vi som uppsatsförfattare 

mailade ett missivbrev med en förfrågan om att ställa upp på en telefonintervju. Åtta 

telefonintervjuer genomfördes sammanlagt där sju av deltagarna arbetar som 

säkerhetssamordnare samt en person inom polismyndigheten. Telefonintervjuerna delades 

likvärdigt upp mellan oss två uppsatsförfattare och utfördes på liknande tillvägagångssätt i en 

lugn miljö, detta i syfte att begränsa antalet störningsmoment. Då det vid kontakt med två av 

respondenterna framkom att det fanns en hotbild mot dem från vit makt-miljön, framkom 

önskemål om anonymitet. Vi som uppsatsförfattare valde därför inom denna undersökning att 

inte ange respondenternas namn eller hemkommun.   

Intervjufrågorna utformades i linje med den tematiskt öppna intervjun och intervjuerna 

beräknades ta cirka 25–35 minuter (Aspers, 2011:43). Då vi ämnade intervjua personer med 

anställning inom skilda verksamhetsområden, polismyndighet och kommun, utformade vi två 

intervjuguider i syfte att fånga upp information som var specifik för det aktuella 

verksamhetsområdet. Transkriberingen av intervjun utfördes med noggrannhet där såväl 

pauser och “mellanord” skrevs ned, detta för att få fram så mycket material som möjligt inför 

resultat- och analysbearbetningen.  
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5.8 Validitet och Reliabilitet   

I utförandet av en undersökning vill man uppnå så hög validitet som möjligt, med detta avses 

att man inom undersökningen mäter det som faktiskt avses mätas – detta är något som även 

kallas för inre validitet.  Under utformningen av en intervjuguide är det högst relevant att 

formulera frågor på ett sätt som kan besvara undersökningens frågeställning (Skärvad, 

Lundahl, 2016:108–109). Det är av vikt att klargöra den inre validiteten under 

undersökningens gång, något som genomförs med hjälp av att mäta om mätinstrumentet 

mäter för mycket, för lite eller fel saker (ibid). I vår undersökning var detta ett redskap vi 

tillämpade i syfte för att hålla den riktning i studien som vi tänkt oss. Genom att vi 

omformulerade frågeställningen, formulerade tydliga avgränsningar för undersökningen samt 

strukturerade intervjuguiden i enlighet med vår frågeställning kunde vi därför öka validiteten 

i vår undersökning. Reliabiliteten i en undersökning är en nödvändig förutsättning för 

validitet. Det innebär att resultatet av undersökningen bör vara tillförlitligt så att det inte kan 

tillskrivas av slumpen. För att öka reliabiliteten i en undersökning är det därför vanligt att 

använda sig av olika standardiseringsförfaranden för att på så vis säkra att mätningen görs på 

så identiska sätt som möjligt (Skärvad, Lundahl, 2016:110). I en kvalitativ undersökning, likt 

vår, kunde det här bli problematiskt - dels för att vi var två personer som intervjuade fyra 

respondenter var men också för att det var för få antal respondenter som deltog i 

undersökningen för att den skulle kunna anses som ett representativt stickprov. Det var därför 

svårt att avgöra graden av validitet och reliabilitet i denna förhållandevis “lilla” 

undersökning.  

I metoddiskussionen nedan redogör vi för hur vi gått tillväga under metoddelen av vår 

undersökning, samt diskuterar för- och nackdelar med såväl hermeneutik som 

telefonintervjuer som kvalitativ metod.  

 

5.9 Metoddiskussion  

I undersökningens inledningsskede hade vi som uppsatsförfattare en förförståelse gällande att 

det existerar en viss samverkan mellan kommun och Polismyndighet och valde därför, utöver 

att intervjua sju personer från olika kommuner, även att intervjua en person från 

polismyndigheten. Då intervjupersonerna arbetade inom om olika yrkesroller använde vi oss av 

två separata intervjuguider som anpassades efter yrkesområdet.  
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I utformningen av våra två intervjuguider använde vi den tematiskt öppna intervjun i syfte att 

ta del av respondenternas personliga uppfattningar om det kommunala och polisiära arbetet 

mot våldsbejakande högerextremism inom vit makt-miljön. Den första intervjuguiden 

utformades för respondenterna anställda inom den kommunala sektorn. Syftet med intervjuerna 

var att låta respondenterna tala fritt varför vi delade in intervjuguiden i tre teman: NMR, 

Myndigheters ansvar samt Konflikter i offentligt rum. Dessa bestod i sin tur av ett antal frågor 

som vi använde oss av som riktlinjer för intervjuerna för att hålla oss till ämnet men samtidigt 

ge respondenterna möjlighet att utveckla sina resonemang. Den andra intervjuguiden 

utformades för respondenten från Polismyndigheten och fungerade som ett komplement till 

intervjuerna med respondenterna från den kommunala sektorn. Här använde vi oss av två 

teman: Riktlinjer mot högerextremism och Demonstrationer – regelverk. De åtföljdes av ett 

antal frågor likt intervjuguide nummer ett och hade också syftet att användas på samma sätt, 

det vill säga att huvudsakligen låta respondenten resonera fritt inom ämnet.  

Vi valde att använda oss av induktiv tematisk analys för att minska risken för feltolkningar då 

man genom denna analysmetod sätter in allt intervjumaterial under de teman som etablerar sig.  

Eftersom vi också använde oss av kvalitativ metod lade vi vikt vid att vi som utförde 

undersökningen hade kunskap inom det ämne vi valt att undersöka, dock krävdes det att vi 

var kritiska kring våra egna begränsningar som såväl intervjuare som sakkunniga (Kvale, 

Brinkman, 2015:85). Då vi i undersökningen utgick från hermeneutiken som tolkande metod, 

vilken har en utgångspunkt i att kunna tolka såväl kroppsspråk som ansiktsuttryck, uppstod 

här en viss problematik eftersom vi utförde intervjuer via telefon (Gilje, Grimen, 2007:171). 

Vi hade inte möjlighet att ta del av varken kroppsspråk eller ansiktsuttryck vilket medförde 

att de delarna av kommunikationen med respondenterna uteblev. Kommunikationen blev 

därför inte lika rik och det blev svårare att erhålla ett flytande samtal. Fördelen med 

telefonintervjuer i denna undersökning var att vi kunde intervjua respondenter med stor 

geografisk spridning. Telefonintervju efterfrågades också av respondenterna på grund av 

deras tidsbrist och var i några fall en förutsättning för att alls få en intervju. Det framkom 

även under insamlingen av empirin att två av respondenterna önskade anonymitet på grund av 

att de upplevde en hotbild från vit makt-miljön. Det här var något som vi behövde förhålla 

oss till under transkriberingen av de inspelade intervjuerna då många av respondenterna 

nämnde väldigt specifika händelser som skulle göra det enkelt att identifiera kommunen i 
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fråga. Vi valde därför att inte presentera sådana specifika redogörelser i resultatet i kapitlet 

nedan.  

 

5.10 Etiska aspekter  

Inför intervjuerna tar vi del av vetenskapsrådets fyra etiska principer/krav som innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). De etiska principerna är inte avsedda att, på något sätt, ersätta 

forskarnas egna bedömningar eller det egna ansvaret. Dessa principer syftar istället till att ge 

ett underlag för oss uppsatsförfattare när vi gör egna reflexioner inom undersökningen (ibid). 

Vidare kan de fyra kraven förklaras var för sig där informationskravet kan sammanfattas på 

så vis att respondenten ska bli informerad gällande syftet av studien såväl som att deltagandet 

av studien är frivilligt. Det var således av vikt att vi som utförde studien var tydliga med att 

respondenten när som helst kunde avbryta sin medverkan om så önskades. Här var det även 

viktigt att informera om att undersökningen skulle komma att publiceras på ett offentligt 

forum och att understryka att informationen som gavs inte skulle användas till något annat än 

denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002:7). Samtyckeskravet innefattar att deltagarens 

samtycke ska ges, att man bör tänka på olika känsliga uppgifter som kan utlämnas och 

huruvida man agerar ifall en respondent inte längre önskar delta i undersökningen. Vidare 

presenterar vetenskapsrådet regler gällande konfidentialitetskravet som innebär att samtliga 

uppgifter som är identifierbara ska avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda individer inte 

kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002:9). I vår undersökning intervjuade vi 

respondenter som arbetade inom svenska myndigheter. Då information om deras befattning 

och kontaktuppgifter fanns att tillgå på respektives kommuns hemsida, fann vi det tillräckligt 

att vi utelämnade deras namn och endast avslöjade deras yrkestitel. Samtliga respondenter 

hade inför intervjuerna tagit del av ett missivbrev vi utformat (se bilaga 3) där vi hänvisade 

till vetenskapsrådets riktlinjer gällande de fyra etiska principerna. Vidare kom de etiska 

riktlinjerna till konkret uttryck vid inledningen av telefonintervjuerna, då vi som 

uppsatsförfattare informerade respondenterna om deras rätt till anonymitet samt att de fick 

lov att avbryta medverkan i undersökningen om så önskades. Genom uttalat samtycke från 

respondenterna kunde således telefonintervjuerna inledas.  

  



21  

  

6. Resultat  
I detta kapitel ämnar vi redovisa resultatet för vår insamlade empiri. Vi har utformat två olika 

intervjuguider bestående av öppna frågor enligt den tematiskt öppna intervjun. Vi har samlat 

in empirin med hjälp telefonintervjuer med åtta respondenter. Sju av dessa arbetar som 

säkerhetssamordnare eller inom liknande befattningar i olika kommuner i Sverige. Den 

åttonde respondenten är anställd inom Polismyndigheten och vi intervjuar denne i syfte att få 

en vidare bild av olika myndigheters arbete mot vit makt-miljön. Då respondenterna består av 

representanter från både kommun och polismyndighet blir det tal om olika yrkesroller vilket 

leder till att vi använder oss av två separata intervjuguider. Resultatet från dessa kommer 

dock redovisas gemensamt. Frågorna från de två intervjuguiderna är fördelade i fyra olika 

teman vilka består av “Lagar och regler ”, “NMR inom kommunerna”, “Konflikt i det 

offentliga rummet” och “Roll och ansvar”. För att göra redovisningen av empirin så tydlig 

som möjligt delar vi in intervjusvaren efter de teman som berörs under intervjuerna. Vi 

benämner respondenterna, i enlighet med en utlovad anonymitet, som IP1 (intervjuperson 1), 

IP2, IP3… och så vidare.   

  

6.1 Lagar och regler  

Under det här temat ställer vi frågor gällande respondenternas uppfattning angående 

yttrandefrihetsgrundlagen och hur de i sitt arbete förhåller sig till rådande lagar och regler. 

Det vi främst är intresserade av att ta reda på är vilka regler som gäller vid tillstånd för 

demonstrationer och liknande offentliga framträdanden i NMR:s regi. Respondenten från 

polismyndigheten om deras ansvar och vilka regelverk som gäller för demonstrationer:  

  

“…ja det är polisen som hanterar det, och… ja alltså det är ju knutet till yttrandefrihetsgrundlagen… så 

det ska väldigt mycket till för att man ska neka någon ett tillstånd att demonstrera… den lagen går före, 

den är så pass stark…” (IP8).  

  

IP1 angående kommunen kontra polisens roll:   

“...Ja det är ju polisiärt, så länge det rör situationer där våld skulle kunna förekomma, exempelvis mer 

skarpa lägen likt demonstrationer”.  

  

Samtliga respondenter berättar att tillstånd för demonstrationer är ett polisiärt ärende och 

beslut fattas i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen gällande medborgares lika rättigheter 

till det offentliga rummet. Vidare tillägger respondenterna att de i linje med detta inte kan 
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neka NMR tillgång till det offentliga rummet trots att det förekommit tidigare 

lagöverträdelser från rörelsens medlemmar. IP4 om kommunens förhållningssätt till 

beviljandet av tillstånd:   

  

“Det är inte säkert att NMR kommer strida mot lagen, det kan inte vi veta förens…Vi kan inte veta hur 

den här demonstrationen eller aktionen kommer se ut. Man kan ju inte säga att ’nej ni får inte det här 

beviljat för vi misstänker att ni kommer att…’ ...Det håller inte…”.  

   

Respondenterna menar att de inte kan neka NMR tillstånd, trots rörelsens radikala åsikter, då 

det råder åsiktsfrihet i Sverige. Två av respondenterna förtydligar att om man ska börja 

förbjuda nazisternas offentliga framträdanden uppstår ett dilemma gällande vilka övriga 

åsikter som ska tillåtas respektive förbjudas i det offentliga rummet. IP4 om dilemmat:  

  

“Börjar man säga att nej men nazister får inte uttrycka sin mening, ja vart drar man gränsen? Nästa grupp, 

det blir ju helt omöjligt… Sen kan man ju tycka att de har extrema åsikter men så funkar en demokrati… 

Alltså börjar man rangordna vilken grupp som får säga sitt då är man illa ute om man frågar mig. Men de 

får inte kränka människor, inte ofreda människor, inte göra olaga hot, inte begå hets mot folkgrupp och så 

vidare…”   

  

Samtliga respondenter uttrycker i linje med yttrandefrihetsgrundlagen och den rådande 

åsiktsfriheten att det är viktigt att människor måste få tycka och tro på vad de vill. Om 

individer eller rörelser dock inte följer övriga lagstiftningar, exempelvis genom att ta till våld 

eller begår hets mot folkgrupp, så har en gräns passerats och det blir ett polisiärt ärende. 

Respondenterna poängterar att det är den svenska lagstiftningen som reglerar hur de inom sin 

yrkesroll ska förhålla sig mot NMR. Respondenterna menar sammanfattningsvis att det mit 

bakgrund av lagar och regler inte går att förbjuda NMR från det offentliga rummet men att 

polisiära ingripanden sker om dess medlemmar bryter mot lagen, likt vid hets mot folkgrupp. 

När en sådan lagöverträdelse sker går det inte längre att hänvisa till yttrandefrihet. IP7 

förtydligar detta:  

  

“I lagens ordalag så finns det ju hets mot folkgrupp och uppmaning till våld eller extrema åtgärder för att 

få sin vilja igenom (...) där känner jag, att då är det inte längre yttrandefrihet”.  

  

Respondenterna är tydliga med att det är yttrandefrihetsgrundlagen som möjliggör NMR:s 

framträdanden i det offentliga rummet men att det finns gränser för vad rörelsens medlemmar 
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enligt lag får lov att göra eller uttala. När, eller om, lagöverträdelser sker är det polisens 

uppgift att ingripa mot den eller de specifika individer som bryter mot lagen.   

  

6.2 NMR inom kommunerna  

I det här temat ställer vi frågor till respondenterna från den kommunala sektorn gällande deras 

personliga uppfattning om NMR som rörelse och hur dess existens kommer till uttryck inom 

respektive kommun, såväl socialt som politiskt. Det framkommer att kommunerna 

sinsemellan upplever en varierande närvaro av NMR. Medan flertalet av respondenterna 

vittnar om en lägre närvaro av rörelsen inom sina kommuner, vittnar två av respondenterna 

om en betydligt högre närvaro inom kommunen där NMR även har etablerat sig politiskt. En 

av respondenterna berättar att NMR år 2014 röstades in i kommunens fullmäktige och att 

rörelsen på så vis erhöll politiskt inflytande inom kommunen. Respondenten tillägger hur 

detta fick konsekvenser för politiken:  

  

“...då har man intervjuat politiker och hur det har påverkat dom, alltså (...) att det har påverkat 

demokratiska… Demokratin. Att vissa har kanske inte vågat sagt det dom skulle ha sagt i talarstolen, eller 

att dom till och med röstar annorlunda och så vidare… Och då blir det ju en påverkan på lokal nivå…” 

(IP1).  

  

Respondenten talar om att när NMR påverkar politiker på så vis att dessa inte längre vågar 

uttrycka sina åsikter blir det även en påverkan på en lokal nivå, vilket denne lyfter blev ett 

problem att söka förhålla sig till. Vidare tillägger respondenten att NMR:s närvaro i största 

allmänhet ingjuter en oro och rädsla bland såväl politiker som hos civilbefolkningen:  

  

“Men, ibland så räcker det ju att nån... finns till.  Ja hur ska jag uttrycka det… Det räcker för att man ska 

bli rädd, det räcker att dom existerar” (IP1).  

  

Respondenterna ger liknande svar gällande hur de uppfattar NMR:s tillvägagångssätt i syfte 

att etablera och sprida sitt budskap inom respektive kommun. Respondenterna vittnar om hur 

detta kan komma till uttryck genom exempelvis sociala medier, flygbladsutdelningar eller 

andra offentliga aktioner av mindre skala. En respondent förklarar sin syn på hur NMR 

sprider sitt budskap och hur rörelsen spelar på de missnöjesyttringar som existerar i 

samhället:  
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“För NMR måste man ju säga, dom är ju himla skickliga på att, ja, att få ut sitt budskap och 

kommunikation, de vet ju hur dom ska göra för att nå så många som möjligt och dom är ganska bra i att 

liksom välja bra tillfällen när det kanske är mycket oroligheter, arbetslöshet eller liknande, så spelar ju 

dom på de missnöjesyttringar som är deras framgång eller vad jag ska säga” (IP5).   

  

I linje med detta vittnar respondenterna om hur det samhälleliga missnöjet tycks gynna vit 

makt-miljön och spekulerar kring hur Sverigedemokraternas politik banar väg för NMR:  

  

“...I en av länets kommuner, på ena gymnasiet, så var det 60% av ungdomarna som röstade på  

Sverigedemokraterna sen vet ju jag att det inte är en högerextrem rörelse men det säger ju någonting om 

hur strömningarna går och vad som blir normaliserat och många ungdomar får ju med sig hemifrån, skulle 

jag vilja påstå, sina åsikter…”. (IP7).  

  

Enligt respondentens tankar finns det en koppling mellan högerpopulistiska partier likt 

Sverigedemokraterna och högerextremistiska idéströmningar, vilket denne dock tillägger är 

svår att bevisa. Däremot vittnar respondenten om hur denne tycker sig se ett samband.  

Avslutningsvis berättar respondenterna om hur NMR:s närvaro ser ut inom kommunerna i 

dagsläget. Tre av respondenterna anger att det i dagsläget bor personer inom kommunen som 

har en hög befattning inom NMR, vilket respondenterna menar lockar till sig ytterligare 

medlemmar från rörelsen. Antalet NMR-medlemmar tycks enligt respondenterna öka mot 

bakgrund av detta:  

  

“Alla indikationer tyder ju på att de ökar i antal, och vi har ju haft inflyttning hit… Det är många i 

riksledningen som bor här” (IP1).  

  

“Det som kanske är lite speciellt för vår kommun, är väl också att dom Nästes-indelningarna som NMR 

har, som typ är deras samlingsord för områdesindelning… Näste-chefen för ett Näste bor i denna 

kommunen och då finns det ju verkligen en konkret fysisk koppling till NMR på det sättet” (IP6).  

  

Sammanfattningsvis existerar det en varierande närvaro av NMR i de respektive kommunerna. 

De respondenter som redogör för en högre närvaro av NMR ger uttryck för en högre lokal 

påverkan, i form av rädsla och oro, inom såväl politik som bland civilbefolkningen. 

Sammantaget ger respondenterna sin bild av hur missnöjespartier likt Sverigedemokraterna 

kan bana väg för högerextremistiska ideologier men är något som är svårt att fastställa.   
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6.3 Konflikt i det offentliga rummet  

Under följande tema ställer vi frågor gällande hur NMR:s närvaro kommer till konkreta 

uttryck inom kommunens offentliga rum. Temat innefattar frågor gällande vilka 

konsekvenser NMR:s agerande får inom det offentliga rummet samt hur respondenterna 

berörs av detta i sin yrkesroll.  

  

Respondenterna ger exempel på hur NMR är aktiva inom respektive kommun vilket 

innefattar aktioner som flygbladsutdelning, offentliga framträdanden på stadens torg och att 

klistra upp klistermärken med främlingsfientliga budskap. Det finns dock vissa aktioner som 

respondenterna lyfter som grövre än andra. En respondent förklarar hur anhängare till NMR 

spridit propaganda samt sprayat främlingsfientliga budskap på en grundskola i kommunen:   

  

“Det som har synts (...) som det har varit ganska mycket av och i synnerhet under valrörelsen, det är ju 

aktiviteter i form av små aktioner, där man delar ut flygblad och går med flaggor på stan, eller sätter upp 

klistermärken och sånt (...) de höll även på att spreja symboler lite överallt… Jaa, de hade sprayat ner en 

skola här och då stod det... inte ‘refugees not welcome’, utan “rapefugees not welcome” (IP1).  

  

Respondenterna menar att sådana budskap bryter mot lagen men är svåra att förhindra då  

NMR sällan söker tillstånd inför mindre aktioner, likt utdelningar av flygblad och broschyrer. 

En respondent tillägger att det ansvar som kommunen tar vid liknande händelser är att i 

efterhand öka sin bevakning i de områden som blivit utsatta:  

  

“Det händer då och då att till exempel ett bostadsområde får en massa klotter och affischer från 

extremhögern, ja men då ökar vi naturligtvis vår tillsyn och bevakning för att försöka liksom komma 

tillrätta med det” (IP4).   

  

Respondenterna menar att det är nästintill omöjligt för dem att förutse vilka aktioner NMR 

kommer att genomdriva samt var det kommer att ske, samt att det är först i efterhand 

respondenterna kan sätta in resurser för att motverka problematiken. I linje med detta menar 

respondenterna att kommunen i huvudsak arbetar brottsförebyggande för att på sikt söka 

motverka problematiken med högerextremism i det offentliga rummet. Det är, enligt 

respondenterna, kommunens tjänstemäns uppgift att värna om kommunens medborgare och 

dess varumärke. En av respondenterna lyfter hur konflikter till följd av NMR:s närvaro leder 

till att kommunens varumärke drabbas negativt. Vidare berättar respondenten om hur såväl 
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turister som kommunens medborgare ibland kontaktar denne och uttrycker oro inför NMR:s 

närvaro inom kommunen:  

  

“(...) man kanske går runt och tror att det bara springer runt (...), ’nazister’ på gatorna här… och dom 

frågar ’kan vi komma på semester, törs vi släppa ut våra barn’…” (IP1).   

  

Ytterligare en respondent lyfter hur det finns särskilda orosmoment gällande NMR:s fäste i 

det specifika länet som kommunen tillhör. Denne förklarar att NMR fått tillåtelse att hyra en 

lokal där ledare, anhängare och potentiella anhängare kan mötas och umgås. Enligt 

respondenten är det tämligen problematiskt att NMR har fått tillgång till en lokal då 

grannkommunen numera är klassad som vit makt-miljöns vagga i Sverige idag:  

  

“I grannkommunen så har ju vit makt-rörelsen till och med fått en lokal, så de har en bar där dit folk kan 

gå och umgås och hänga… De åker dit och det är en liten frizon… och det är oroande och det är… Den 

grannkommunen är lite av vit makt-rörelsens vagga i Sverige till och med, och inte bara i detta län så det 

är oroande. Så det verkar sitta ganska inrotat i… Ja, kulturen vill jag inte säga men i vissa delar av länet är 

det mer rotat” (IP7).  

  

De respondenter som inom sina kommuner erfar en hög närvaro av NMR ger flertalet 

exempel på hur rörelsen ger upphov till konflikt inom civilsamhället. En av respondenterna 

berättar om hur ett försök till dialog, på svenska kyrkans initiativ, istället slutade i konflikt:  

  

“Svenska kyrkan gjorde en grej inför förra valet där dom ville prata… göra en liten filminspelning med 

alla som stod på första plats för alla de olika partiernas valsedlar… de hade även bjudit in nordiska 

motståndsrörelsen och kommunistiska partiet… Och då blev kyrkan uthängda och det blev en hetsjakt på 

dom, och så vidare… och det som har hänt, konsekvenser… som det kan bli, och jag tycker… det var 

synd, personligen, för dom fick lov att blåsa av det där, för alla skulle ju går ur svenska kyrkan (...) det 

blir en kamp sinsemellan, fast egentligen kanske alla är för demokrati” (IP1).  

  

Respondenten anser att samhället, såväl dess institutioner som civilbefolkningen, behöver 

bedriva en dialog i syfte att hantera den problematik som uppstår till följd av vit makt-miljöns 

etablering. I linje med detta uttrycker respondenten en frustration över hur svenska kyrkans 

inbjudan till dialog inte godtogs av civilsamhället, utan istället ledde till ytterligare konflikter.  

  

En annan respondent ger ett exempel från sin kommun, där civilsamhället anordnade en 

motmobilisering mot en demonstration anordnad av NMR:  
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“Men NMR har ju fram till kanske för… två år sen… märkts hela tiden, dom står och delar ut flygblad och 

klistrar klistermärken, och så där (...) men så då omkring 2005–2006, då ordna dom ju en väldigt stor 

demonstration i centrala (namn på kommun) och det var ju folk utifrån som kom hit… och då vart det en 

bred motmobilisering med civilsamhälle och alla politiska partier och så där, som hade en egen 

manifestation… det var väl nåt mindre stök liksom, men… det var väl motdemonstranter som blev gripna 

om jag minns rätt” (IP2).  

 

Respondenterna lyfter hur demonstrationer är ett ärende för polismyndigheten, det är dem som 

beslutar om tillstånd för demonstrationer samt har ansvar för att upprätthålla ordningen under 

demonstrationens gång. Respondenten från polismyndigheten förklarar hur polisens arbete 

under demonstrationer kan skapa frustration hos NMR:s meningsmotståndare, detta då 

polisens uppgift är att ingripa mot den eller dem som begår lagbrott:    

  

“(...) men polisens ansvar är att sköta demonstrationen och följa regler och lagar, och då blir det att man 

tar den som bryter mot detta… vilket kan upplevas som skevt av… omgivningen… Men det är polisens 

ansvar… man ingriper mot den som bryter mot lagen, oavsett om det är NMR eller motdemonstranterna” 

(IP8).  

  

Respondenten från polismyndigheten menar att det är rådande lagar som styr polisens arbete 

och att denne förstår att det kan upplevas som motsägelsefullt för polisen att ingripa mot 

NMR:s motdemonstranter. Denne förtydligar att det är yttrandefrihetsgrundlagen som 

möjliggör NMR:s rätt att framföra sina budskap och att lagen gäller för alla - oavsett 

civilbefolkningens åsikter.  

  

Det som är gemensamt för respondenternas resonemang är uttryck för frustration gällande 

problematiken som är kopplad till vit makt-miljön och svårigheterna i att skapa en dialog 

mellan civilsamhället och NMR. Respondenterna lyfter hur möten parterna emellan i regel 

enkom skapar konflikt utan möjlighet till en konstruktiv dialog. Sammanfattningsvis 

förekommer det en variation i respondenternas svar och det blir tydligt att ett fåtal av 

respondenterna upplever en hög närvaro av rörelsen, medan resterande upplever en betydligt 

lägre nivå. Respondenten IP1 är högst representerad i resultatredovisningen då dennes 

kommun har en mycket hög närvaro av NMR och kunnat ge flertalet konkreta exempel. 

Sammantaget har vi under det här temat tagit del av hur NMR:s agerande i det offentliga 

rummet leder till rädsla och konflikter bland civilbefolkningen. 
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6.4 Roll och ansvar  

Under det här temat ställer vi frågor till respondenterna gällande kommunens och 

polismyndighetens roll och ansvar i arbetet mot våldsbejakande högerextremism inom vit 

makt-miljön. Frågorna avser huruvida respondenterna har en policy alternativt en 

handlingsplan gällande högerextremism samt hur man arbetar generellt inom området. Vidare 

ställer vi frågor om hur kommunen och polisens arbete, gällande hanteringen av vit 

maktmiljön, kan yttra sig i den konkreta verkligheten.   

  

Gällande om kommunen har etablerade riktlinjer i arbetet mot högerextremism anger endast 

en av respondenterna från kommunerna att de har en fastslagen policy - men tillägger dock att 

den inte innehåller några konkreta riktlinjer. De resterande sex respondenterna från den 

kommunala sektorn anger att det inte finns någon fastslagen policy, men att de däremot har 

en övergripande handlingsplan vilken dock enkom fungerar som ett övergripande verktyg:  

  

“(...) handlingsplanen är inte avgörande på något sätt i vårt arbete mot våldsbejakande extremism (...) utan 

det är det vardagliga arbetet och sen tänker jag nog att samverkan med andra kommuner är viktigt och 

speciellt med polisen...” (IP3).  

  

Oavsett om kommunen har en fastställd policy eller handlingsplan, anger samtliga 

respondenter att deras arbetssätt i huvudsak präglas av samverkan med olika aktörer från 

civilsamhället och verksamhetsområden likt skola, polis och socialtjänst. Vidare menar 

samtliga respondenter att kommunens huvudsakliga ansvar och förhållningssätt är att 

samverka med andra myndigheter och aktörer för att på så vis skapa ett brottsförebyggande 

arbete gällande våldsbejakande högerextremistiska grupper likt NMR.   

Respondenterna ger flertalet konkreta exempel på hur det brottsförebyggande arbetet ser ut, 

där samverkan med bland annat polismyndigheten lyfts fram:  

  

 “(...) Kommunen är en del av det övriga samhället så om problemet finns så är det ju viktigt att man 

deltar i olika typer av förebyggande arbete och gör vad kommunen kan göra för att motverka...Vi har ett 

bra samarbete med polisen faktiskt och det här med förebyggande som jag nämnde innan, att man har 

olika vägar och ser ”vad kan vi göra” och ”hur kan vi försvåra”, sånt som kommunen kan göra. Som att 

till exempel försvåra att hyra ut lokaler eller sådana saker.... Så man är observant.” (IP5).  

  
“Vi har bland annat då… ett konsultationsteam som träffas regelbundet, dels med polis, socialtjänst och 

säkerhetsavdelning. Det är vi som sitter tillsammans, vi som hanterar ärenden som kommer in och då kan 

det vara från alla tre inriktningarna inom extremism” (IP4).  
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Genom respondenternas svar får vi en tydlig bild av hur det brottsförebyggande arbetet är 

präglat av samverkan mellan de olika verksamhetsområdena socialtjänst, skola, kommun och 

polismyndighet. Respondenten från polismyndigheten berättar om hur de arbetar mot vit 

makt-miljön och bekräftar hur samverkan är en del i deras arbete:  

“Polisen har grupper som jobbar specifikt mot just sån problematik… men jag är inte insatt i exakt hur det 

arbetet ser ut… Men man arbetar med kartläggning, vilka individer som ingår i såna grupperingar... hur 

utvecklingen ser ut. Sen jobbar man med samverkan och så vidare, till exempel med kommuner och andra 

polisdistrikt” (IP8).  

  

Samtliga respondenter lyfter hur samverkan är en grundstomme för att det brottsförebyggande 

arbetet skall kunna bedrivas så effektivt som möjligt. Då dessa verksamhetsområden möter 

civilsamhället i olika avseenden, betonar respondenterna vikten av att mötas sinsemellan och 

utbyta kunskap. Det blir dock en fråga om, enligt respondenterna, vem av dessa 

verksamhetsområden som ska bära det huvudsakliga ansvaret för att motverka problematiken 

kopplat till vit makt-miljön:  

  

“Det där brottas vi med hela tiden, många tycker att kommunen ska ta ansvar i allt, precis allt. Jag kan ju 

tycka då liksom att när vi pratar om våldsbejakande extremism och högern så är det alltså brott, 

ordningsstörningar och kriminalitet och då är det ett polisiärt ansvar… Kan jag tycka…” (IP4).  

  

IP4 fortsätter:  

“Det är ett delat ansvar för om man tittar på kommunallagen eller andra sådana där så finns det inget som 

stödjer att vi ska gå in just i det här eller… Det fanns ett önskemål från regeringen och centralmakten att 

kommunen ska jobba aktivt med våldsbejakande extremism så vi fick ju ingen order men det var en 

väldigt stark önskan att kommunen skulle bygga upp beredskap, bygga upp liksom hur hanterar 

kommunen det här med våldsbejakande extremism.”  

  

Respondenternas svar gällande kommunens roll och ansvar i arbetet mot högerextremism och 

vit makt-miljön, påvisar en enhetlig syn på kommunen som huvudansvarig gällande ett 

brottsförebyggande arbete med betoning på samverkan mellan verksamhetsområden och olika 

aktörer inom civilsamhället. Däremot förekommer det skilda åsikter i hur omfattande 

ansvaret för att hålla högerextremismen i schack, bör vara. Medan vissa respondenter 

resonerar kring ansvaret som något självklart för kommunen, uttrycker andra att visst ansvar 

snarare bör falla på den politiska sektorn och polisen. Vidare ger respondenterna konkreta 
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exempel på hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs i samverkan med aktörer inom 

civilsamhället:  

  

“Det finns individer och grupper, det är inte så att jag sitter och bevakar dom, men brottsförebyggande 

centrum har koll och dom har ju sin bevakning på internet för NMR till exempel gör ju ingen hemlighet 

med sina aktiviteter... ska dom göra något som att till exempel dela ut flygblad så syns ju det via mediala 

kanaler. Så det är brottsförebyggande centrum som delger oss information om det är något på gång. De är 

ett otroligt stöd” (IP7).  

  

Flertalet av respondenterna ger exempel på hur de arbetar tillsammans med ett lokalt 

brottsförebyggande centrum i syfte att stävja högerextremistisk utveckling inom kommunen. 

Vidare ges ytterligare exempel på hur kommunerna samverkar med aktörer från 

civilsamhället:  

  

“Vi står exempelvis med som medarrangör till svenska kyrkan, rädda barnen, röda korset, korskyrkan… 

som har ett arrangemang, en familjedag på första Maj, som är helt opolitisk, som har rubriken ”störst av 

allt är kärleken” (IP1).  

  

Den insamlade empirin påvisar under det här temat hur ett konkret arbete gällande såväl 

samverkan som ett brottsförebyggande arbete existerar inom samtliga kommuner, vilket 

respondenten från polismyndigheten bekräftar gäller även för deras verksamhet. Vidare 

menar respondenterna att de handlingsplaner som finns etablerade inom kommunerna inte är 

att anse som fastställda riktlinjer i arbetet mot högerextremism, utan enkom fungerar som ett 

behjälpligt verktyg i arbetet. Gällande kommunernas arbete med samverkan och 

brottsförebyggande arbete råder det inom samtliga kommuner skilda meningar om vem eller 

vilket område som bär det huvudsakliga ansvaret i arbetet mot den problematik som är 

kopplat till vit makt-miljön.      

  

7. Sociologisk analys  
I detta kapitel avser vi analysera vårt empiriska resultat utifrån vår huvudteori hämtad från  

Rolf Lidskogs “Staden, våldet, tryggheten” (2006) och våra två underteorier som utgår från  

Eyermans och Jamisons teoretiska perspektiv gällande sociala rörelser (2014), samt Karl 

Poppers bok “Det öppna samhället och dess fiender” (2002) där vi lägger fokus på begreppet 

toleransparadoxen.   
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Det första temat vi kommer att presentera handlar om lagar och regler, det andra temat om 

hur NMR agerar i det offentliga rummet och det tredje temat om den roll och det ansvar som 

kommunen och polismyndigheten ser sig ha.     

7.1 Lagar och regler  

Samtliga respondenter anger att man i linje med fri åsiktsbildning och yttrandefrihet har rätt 

att tycka och tro på vad man vill. Respondenterna menar dock att om en individ eller rörelse 

begår brott i syfte att ge uttryck för sina åsikter så har en gräns passerats exempelvis som vid 

hets mot folkgrupp.  menar samtidigt att det för kommunen är svårt att agera mot liknande 

lagöverträdelser då de på förhand inte kan veta om brott kommer att begås. Vidare svarar 

respondenterna att tidigare lagöverträdelser i NMR:s regi inte är skäl nog att neka dem 

tillstånd för framtida aktioner på allmän plats. En respondent förtydligar att misstanke om 

brott inte är grund nog för kommunen att ta till åtgärder, exempelvis genom att neka NMR 

tillstånd att hålla tal på stadens torg på grund av tidigare lagöverträdelser. Ett sådant 

förhållningssätt, där kommunen tillåter NMR att genomföra aktioner i det offentliga rummet, 

kan av civilbefolkningen upplevas som att myndigheter ignorerar risker och inte tar sitt 

ansvar (Lidskog, 2006:59–60). Det här är något som skapar en ilska och frustration hos 

civilbefolkningen vilket respondenterna från kommunerna också vittnar om. En av 

respondenterna menar att detta är något man inom kommunen brottas med hela tiden och 

uttrycker att många verkar tycka att kommunen ska ta ansvar för precis allt. Ett liknande 

resonemang går att finna i uttalanden från vår respondent som representerar  

polismyndigheten. Denne menar att polisens agerande vid demonstrationer upplevs som skevt 

av civilbefolkningen, då man som polis ingriper mot den aktör som bryter mot lagen - oavsett 

om det är medlemmar från NMR eller dess motdemonstranter. Respondenten vittnar om att 

när polisen ingriper mot NMR:s motdemonstranter tolkar civilbefolkningen detta som om 

polisen skyddar och underlättar för “de onda” och inte tar sitt ansvar för att förhindra risker 

och hot (ibid).   

Anledningen till varför kommun eller polis inte ingriper mot NMR i vissa situationer står 

enligt respondenterna i relation till den svenska lagstiftningen, likt yttrandefrihetsgrundlagen. 

Detta innebär dock en risk för att NMR:s främlingsfientliga åsikter och intolerans mot 

oliktänkande kulminerar, på grund av att lagstiftningen möjliggör en grad av tolerans för de 

intoleranta (Popper, 2002:668). Respondenterna förklarar att yttrandefrihetsgrundlagen är så 

pass stark att det från NMR:s sida krävs ett brott mot övriga lagstiftningar för att polis ska 

ingripa. Det leder till att kommun och polis i vissa fall framstår som handfallna gentemot 
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NMR:s ageranden i det offentliga rummet då de enligt lag har lika stor rätt till det offentliga 

rummet som övriga medborgare (Lidskog, 2006:59–60).   

Inom det här temat redogör vi hur myndigheters arbete präglas av de grundlagar som råder i 

Sverige. Oavsett NMR:s tidigare lagöverträdelser kan kommunen inte förbjuda rörelsen 

tillgång till det offentliga rummet på basis av detta. Då yttrandefrihetsgrundlagen är så pass 

stark har kommunen ingen laga rätt att neka rörelsen tillgång till det offentliga rummet 

oavsett om tidigare lagbrott ägt rum. Enligt Lidskog kan detta tolkas som att kommunen inte 

tar sitt ansvar vilket väcker frustration hos civilbefolkningen.   

  

7.2 NMR i det offentliga rummet     

NMR har en uttalad främlingsfientlighet och propagerar bland annat för att stoppa 

massinvandringen till Sverige (Expo, 2019). En respondent vittnar i linje med detta om hur 

NMR:s medlemmar sprayat ner en grundskola med budskapet “Rapefugees not welcome”. 

Denna specifika aktion kan tolkas som att NMR i egenskap av social rörelse vill förmedla 

sitt, för rörelsen specifika, budskap (Eyerman och Jamison, 2005:68). Som social rörelse kan 

NMR förstås som kunskapsproducenter (Eyerman och Jamison, 2005:73). Med detta avses att 

rörelsens medlemmar genom intern interaktion, offentliga aktioner och möten utbyter 

information och skapar ny kunskap såväl som sprider sådan i det offentliga rummet (ibid). 

NMR är enligt majoriteten av respondenterna aktiva i det offentliga rummet inom 

kommunen. Vidare tillägger respondenterna att rörelsen använder sig av mediala kanaler och 

symboler samt delar ut flygblad med främlingsfientliga budskap i syfte att sprida propaganda 

och rekrytera nya medlemmar. Av respondenternas svar framgår det att NMR:s medlemmar 

finns fördelade över, för rörelsen, strategiskt viktiga geografiska områden. Respondenterna 

vittnar om hur de kommuner där NMR:s styrelsemedlemmar finns bosatta erfar ett högre 

antal aktioner från vit makt-miljön i det offentliga rummet. NMR:s ageranden talar för 

rörelsens förmåga att mobilisera resurser, medlemmar, till de geografiska områden som av 

rörelsen är av viktig innebörd (Eyerman och Jamison, 2005:68). En respondent tillägger 

vidare att NMR genom ett demokratiskt val har etablerat sig inom kommunfullmäktige och 

därmed erhållit politiskt inflytande inom dennes kommun. Genom att NMR på detta vis 

nyttjar den politiska kulturens möjlighetsstrukturer, demokratin, erhåller rörelsen ett politiskt 

inflytande (ibid). Trots NMR:s uttalade främlingsfientlighet och aktioner mot massinvandring 

har de, på grund av yttrandefrihetsgrundlagen, rätt att yttra dessa åsikter så länge de håller sig 
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inom lagens ramar. NMR:s åsikter kan förstås som intolerans mot exempelvis andra 

religioner och kulturer, som genom yttrandefrihetsgrundlagen kan uttryckas inom lagens 

ramar (Popper, 2002:668). I och med yttrandefrihetsgrundlagen blir polisens och kommunens 

begränsade förmåga att ingripa mot NMR i det offentliga rummet något som hamnar i 

konflikt med nolltoleransmodellen (Lidskog, 2006:173). Modellen innefattar medborgares 

rätt att leva i ett samhällsklimat utan ordningsstörningar på offentliga platser. Därtill blir det i 

relation till NMR:s ageranden i offentligt rum, tal om en form av konflikt mellan  

yttrandefrihetsgrundlagen och nolltoleransmodellen där rätten att komma till tals kan leda till 

att medborgarnas rätt till ett offentligt rum fritt från ordningsstörningar inskränks (ibid).  

Vidare menar en av respondenterna att det inom civilsamhället räcker att det finns en 

medvetenhet om NMR:s existens för att känslor av otrygghet och rädsla ska uppstå. 

Respondenten menar därmed att NMR inte nödvändigtvis behöver synas och höras för att 

civilbefolkningen ska vara rädda för dem då blott medvetenheten om rörelsens existens 

ingjuter otrygghet. Det brottsförebyggande arbete mot högerextremism som bedrivs inom 

kommunerna skulle därmed kunna tolkas ge ett tudelat resultat. När myndigheter tar ansvar 

för ett samhälles brottsmekanismer genom att arbeta brottsförebyggande kan det arbetet 

samtidigt öka riskmedvetenheten inom civilsamhället. Kommunernas brottsförebyggande 

arbete i relation till NMR kan därför i sin tur bidra till att civilbefolkningen, i linje med en 

ökad riskmedvetenhet, får en bild av samhället som mer hotat av rörelsen än vad det faktiskt 

är (Lidskog, 2006:68).  

  

En respondent förklarar hur ett initiativ från Svenska Kyrkan resulterade i starka reaktioner 

från civilsamhället. Svenska Kyrkan bjöd in representanter från samtliga politiska partier till 

en temadag kallad “Störst av allt är kärleken” och inför detta tillfälle bjöds, utöver etablerade 

politiska partier, såväl NMR som kommunistiska aktörer in. Respondenten berättar om hur 

det här väckte oerhört starka reaktioner och protester inom civilsamhället vilket tillslut 

resulterade i att Svenska kyrkan fick ställa in eventet. Initiativet kan ses som ett försök till att 

ena skilda grupper och individer - och, i bästa fall, få dessa att lägga sina personliga åsikter åt 

sidan. Sådana former av möten är något som Lidskog menar är viktigt för att ett samhälle ska 

kunna skapa en god social sammanhållning i det offentliga rummet. Människor och grupper 

behöver mötas över kulturella gränser och respektera de som är olika dem själva. Man måste 

således bli utmanad i det främlingsskapande som uppstår i det offentliga rummet för att en 

social sammanhållning, en levande demokrati och en god stadsmiljö ska infinna sig (Lidskog, 

2006:131). Den temadag som anordnades av svenska kyrkan där parterna skulle ges 
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möjligheten att mötas över politiska, religiösa och kulturella gränser och på så vis utmana 

intoleransen, kan förstås som ett försök till att skapa dialog mellan oliktänkande (Popper, 

2002:197, 531). Vidare kan civilsamhällets starka reaktioner på det främlingsfientliga NMR:s 

medverkan tolkas som en form av intolerans mot de intoleranta (Popper, 2002:668). För att 

ett samhälle ska kunna präglas av demokrati och god sammanhållning måste aspekter av 

tolerans och möte mellan kulturella gränser existera. Dock tycks det istället, enligt exemplet 

ovan, bidra till att motsättningar skapas och att klyftor mellan människor och grupper växer 

sig större.   

  

Utifrån vår valda huvudteori har vi under detta tema analyserat kommunernas arbete gällande 

NMR i det offentliga rummet. Vi har lyft de dilemman som kan uppstå i och med 

kommunernas förebyggande arbete samt hur detta kan utvecklas till en form av 

riskmedvetenhet, en medvetenhet som i sin tur synliggör nya risker. För att förstå hur NMR 

som rörelse etablerar sig och sprider sitt budskap i det offentliga rummet har vi analyserat 

specifika händelser som respondenterna uttalat sig om, med hänvisning till Eyermans och 

Jamisons teorier om sociala rörelser i en ny tid.   

  

7.3 Roll och ansvar   

Det framgår av samtliga respondenter från den kommunala sektorn att deras huvudsakliga roll 

och ansvar i arbetet mot högerextremistisk vit makt-miljö är att omvärldsbevaka, bedriva ett 

brottsförebyggande arbete samt samverka med andra verksamhetsområden och aktörer. De 

verksamhetsområden som kommunerna samverkar med består av skolväsendet, socialtjänsten 

och polismyndigheten. Vidare existerar även samverkan med aktörer från civilsamhället, likt 

kyrkan, fackföreningar och ideella organisationer, i syfte att lösa samhälleliga problem i 

civilbefolkningens intresse. Respondenterna lyfter hur syftet med samverkan är att dela 

kunskap och information mellan verksamhetsområdena och på så vis identifiera risker och 

utvecklingar inom vit makt-miljön. De här formerna av samverkan ligger till grund för 

kommunens brottsförebyggande arbete vilket innefattar social kontroll som i sin tur är 

avgörande för ett samhälles sociala ordning (Lidskog, 2006:77). Kommunernas 

brottsförebyggande arbetet kan enligt Lidskog förstås som en form av social kontroll, vars 

syfte är att värna om den sociala ordningen där kommunens roll är att ingripa i olika 

brottmekanismer genom att försvåra eller förhindra att brott begås. När ett brott dock väl har 

begåtts blir det ett polisiärt ärende (Lidskog, 2006:186). Respondenten från polismyndigheten 
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bekräftar att deras roll är att ingripa om det sker någon form av lagöverträdelse, likt 

exempelvis om en individ bryter mot de regler som gäller vid en demonstration eller begår 

hets mot folkgrupp. Genom att upprätthålla lag och ordning kan polisens ses som den sociala 

ordningens hantlangare (ibid).  

  

Vidare skapas i linje med kommunen och polisens brottsförebyggande arbete en 

riskmedvetenhet och med sådant arbete skapas möjligheter att problematisera framtiden 

(Lidskog, 2006:59–60). Ett problem är dock, enligt respondenterna från den kommunala 

sektorn, att man inom kommunen har begränsade möjligheter att ingripa och förebygga 

framtida risker i vissa avseenden. Ett exempel på sådana begränsningar är de som uppstår 

genom existerande lagstiftningar, likt då socialtjänsten på grund av sekretess inte har 

möjlighet att rapportera om viss problematik i tidigt skede. En av respondenterna menar att 

lagstiftningar i viss mån därmed kan bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet och riktar i 

och med detta en kritik mot politisk verksamhet som denne ser som ansvarig. Gällande 

kommunens arbete för att stävja vit makt-miljön har respondenterna, utöver det 

brottsförebyggande arbetet, olika uppfattningar om hur omfattande kommunens ansvar ska 

vara i relation till den politiska verksamheten. Tre av respondenterna betonar att kommunens 

ansvar är att arbeta brottsförebyggande men uttrycker en påtaglig frustration över hur 

politiker borde ta det huvudsakliga ansvaret för att motverka och hantera existensen av 

högerextremistiska rörelser. Detta kan förstås som att det från kommunalt håll finns en 

önskan om att politisk verksamhet ska ta ett vidare ansvar i relation till vit makt-miljön, för 

att förhindra att framtida risker inträffar (Lidskog, 2006:59–60). Trots att såväl staten som 

kommunerna arbetar medvetet med att analysera risker och hot som kan uppstå i samband 

med vit makt-miljön så kan de aldrig ge ett komplett skydd mot dem då hot inte alltid låter 

sig förutses. Samtidigt så kan även själva riskförebyggande arbetet medföra oförutsedda 

konsekvenser i form av nya risker och hot (Lidskog, 2006:59).  

Den frustration som finns från respondenterna gällande vem som har det huvudsakliga 

ansvaret kan tydas som att det behövs, inom myndigheterna, en tydligare ansvarsfördelning 

gällande arbetet mot högerextrema rörelser. Även om vissa av respondenterna upplever en 

lägre närvaro av NMR kan det ändå tyckas vara av vikt att lägga tydligare fokus på hur de i 

framtiden, om så behövs, ska arbeta mot den högerextrema vit makt-miljön som idag tycks 

växa sig starkare.   

I ovanstående tema analyserar vi respondenternas personliga uppfattningar gällande vilken 

roll och ansvar kommunen har i arbetet mot våldsbejakande högerextremism. I relation till 
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Lidskogs argument om brottsförebyggande arbete och samverkan mellan 

verksamhetsområden kan vi genom att applicera ett teoretiskt ramverk få en djupare 

förståelse för kommunens arbetssätt. 

  

8. Avslutande sammanfattning och reflektion  

8.1 Avslutande sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att förstå hur svenska myndigheter arbetar mot den 

högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra med förståelse för 

olika myndigheters ansvar. Den frågeställning vi formulerat är enligt följande: Hur hanterar 

svenska myndigheter högerextremistiska rörelser i det offentliga rummet? Undersökningen 

baseras på kvalitativa intervjuer med sju respondenter anställda inom olika kommuner i 

Sverige samt med en respondent anställd inom polismyndigheten. Då respondenterna är 

geografiskt spridda över hela Sverige använder vi oss av telefonintervjuer vid insamlingen av 

vår empiri.  

  

Den teoretiska begreppsram vi tillämpar i analysen av vår insamlade empiri är hämtad från 

Rolf Lidskogs bok “Staden, våldet, tryggheten” (2006), Ron Eyermans och Andrew Jamisons 

bok “Sociala rörelser i en ny tid” (2014) samt från Karl Poppers bok “Det öppna samhället 

och dess fiender” (2002). Rolf Lidskogs diskussioner om de svenska institutionernas 

brottsförebyggande arbete har varit vårt huvudsakliga fokus medan sociala rörelser gett oss 

ett perspektiv på hur NMR kan förstås i ljuset av en social rörelse. På så vis kan vi skapa oss 

en förståelse för hur de som rörelse skapar och sprider kunskap i form av främlingsfientlig 

propaganda. Karl Poppers redogörelse för den så kallade toleransparadoxen har hjälpt oss 

förstå hur sociala problem i form av samhällelig intolerans kan uppstå i ett demokratiskt 

samhälle.  

  

8.2 Slutsatser  

Undersökningens resultat har påvisat att kommunernas arbete mot högerextremism skiljer sig 

åt i omfattning. Kommunerna har det brottsförebyggande arbetet som huvudsaklig uppgift i 

relation till NMR och polismyndigheten har som uppgift att ingripa när ett lagbrott väl har 
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skett. Den svenska lagstiftningen innebär att NMR, i linje med fri åsiktsbildning och 

yttrandefrihetsgrundlagen, har rätt till det offentliga rummet och myndigheter kan endast 

ingripa om ett brott begås. Konsekvensen av det faktum att NMR i stort sett inte kan nekas 

tillträde till det offentliga rummet enligt svensk lagstiftning, trots att de har en historik av 

främlingsfientliga uttalanden och våldsamma utspel, är frustration och ilska inom 

civilsamhället. Kommuner och myndigheter framstår i sammanhanget som handfallna inför 

NMR, något som undersökningens respondenter ger flertalet exempel på i relation till 

uttalanden från civilbefolkningen. Vi ämnar nedan presentera våra egna reflektioner gällande 

undersökningens resultat.  

  

8.3 Egna reflektioner  

Enligt vårt resonemang är civilbefolkningens reaktioner av frustration och ilska gentemot 

myndigheterna delvis grundade i okunskap gällande hur lagar och regelverk styr rätten till det 

offentliga rummet. Det som av civilbefolkningen uppfattas som myndigheters handfallenhet, 

är ofta i själva verket myndigheter som agerar enligt rådande svensk lagstiftning. Offentlig 

förvaltning, likt tjänstemän inom kommunal förvaltning, har inte möjlighet att förbjuda NMR 

från det offentliga rummet och polisen kan enkom ingripa när ett lagbrott väl har skett. 

Vidare uppstår konflikter mellan civilsamhälle och NMR som rörelse, där rörelsens 

främlingsfientliga politik rör upp känslor vilket bland annat har resulterat i 

motdemonstrationer eller motaktioner. Då NMR kan ta till alternativa metoder för att nå ut 

med sitt budskap, det vill säga genom våldsyttringar, kan rörelsen tolkas som intolerant inför 

hur samhället är uppbyggt idag. Det dilemmat staten och de svenska myndigheterna har 

gentemot NMR med bakgrund av yttrandefrihetsgrundlagen, gör att det blir problematiskt för 

myndigheter att hantera rörelsens framfart och dess konsekvenser. Att för myndigheter möta 

NMR med tolerans kan skapa tumultartade konflikter i form av motdemonstrationer eller 

dylikt inom civilsamhället. Enligt Popper är det att anse som en sista utväg att möta de 

intoleranta med intolerans - där detta inte är en eftersträvansvärd lösning i det långa loppet. 

Ett konkret exempel på detta är demonstrationerna i Göteborg år 2017, där medlemmar från 

NMR i offentligt rum drabbade samman med motdemonstranter. Det här resulterade i 

polisiära ingripanden där enskilda demonstranter avlägsnades från platsen. Konflikter skapar 

enligt vår tanke en frustration inom civilbefolkningen, som ställer sig frågande till varför 

svenska myndigheter inte gör mer för att motverka NMR i det offentliga rummet. Vår tanke 

är att en stor del av frustrationen som uttrycks inom civilsamhället grundar sig i en brist på 
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dialog mellan kommunerna och dess medborgare. Vidare kan vi utifrån vår tidigare forskning 

koppla ihop högerpopulistiska aktörer med våldsbejakande högerextrema rörelser inom vit 

makt-miljön. Sverigedemokraterna har etablerat sig inom riksdagen och samtidigt som partiet 

skapar förgreningar vilka i sin tur leder till bildandet av nya rörelser av en mer radikal 

politisk karaktär. Då dessa politiska ideologier hänger samman resonerar vi som 

uppsatsförfattare att idéströmningar likt dessa bör ingå i den dialog vi föreslår ska äga rum 

mellan svenska myndigheter och civilsamhälle. Vår tanke är att en förståelse för hur och 

varför dessa idéströmningar uppkommer, kan sådan förståelse utgöra en grund för 

samhällelig dialog mellan samtliga aktörer. Ett sådant lösningsförslag förutsätter dock att 

NMR är mottagliga för att mötas i konstruktiva resonemang. Skulle så inte vara fallet riskerar 

samhället att fortsätta i samma sociala “dödläge” som i dagsläget, det vill säga, med en 

avsaknad på lösningsförslag. Vidare är vår uppfattning att svenska myndigheter kan anses 

”bakbundna” i sin hantering av högerextremistiska rörelser likt NMR eftersom det åligger 

dem att följa svensk lagstiftning.  

  

8.4 Kritik och vidare forskning  
Det resultat vi erhåller i undersökningen är inte generaliserbart i en vidare kontext, på grund 

av det baseras på kvalitativ metod med ett begränsat antal respondenter. Det vill säga, då vi 

endast mäter ett begränsat antal individers uppfattningar och erfarenheter om ett visst 

fenomen, går resultatet inte att anse som en “fastslagen sanning”. En kritik vi vill rikta mot 

vår egen insats i undersökningen är gällande urvalet av respondenter, där vi på grund av 

tidsbrist inte lyckades få tag på de respondenter vi ansåg vara mest relevanta för 

undersökningens syfte. Vår ambition var att söka finna personer som var yrkesverksamma 

inom kommuner där NMR hade ett starkt etablerat fäste. Utfallet blev dock, på grund av 

återbud från vissa kommuners sida samt en tidsbrist från vår sida, att vi fick intervjua de 

respondenter som med kort varsel kunde tänka sig att ställa upp på en telefonintervju - och 

endast ett fåtal av dessa hade en hög närvaro av NMR.  

  

Då vi vidare hämtat information om NMR via andra källor och därtill inte intervjuat 

medlemmar från rörelsen i fråga, tänker vi oss att detta kan vara ett förslag på vidare 

forskning som utgår från ett perspektiv där NMR och dess medlemmar kan förstås från en 

djupare kontext. Utifrån det resultat som undersökningen påvisat anser vi att vidare forskning 

även bör beröra civilsamhället - detta genom exempelvis en enkätundersökning som utforskar 
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medborgarnas upplevelser av NMR i det offentliga rummet som ett underlag för en 

medborgardialog.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 1  

Kommuner  
  

Introduktion  

- Vilken är din nuvarande befattning?   

- Hur länge har du jobbat inom detta?  

- Hur ser kommunens historik ut gällande arbetet mot högerextremism inom vit 

maktmiljön?   

- Hur ser dina personliga erfarenheter ut gällande sådant arbete?  

  

Tema 1: NMR  

- Hur insatt är du personligen i vit makt-miljöns/nordiska motståndsrörelsen politik?  

Vad vet du om dem?  

- Nmr och högerextremism i kommunen, hur stor del upptas av NMR?  

- Vilken är din personliga uppfattning gällande rörelsens drivkraft?  

  

Tema 2: Myndigheters ansvar (Policy och demokratiskt ansvar)  

- Hur ser du personligen på kommunens ansvar i arbetet mot högerextremism?  

- Har kommunen någon policy gällande hantering/motverkan av högerextremism?  

(Om så:)  

- Hur upplever du att policyn efterlevs i den konkreta verkligheten?   

- Vem bär, enligt din personliga åsikt, det huvudsakliga ansvaret för att hantera 

högerextremistiska rörelser likt NMR?  

- Har kommunen något ansvar gällande att skydda den civila befolkningen? Vilket?  

- Hur upplever du att detta efterlevs i konkreta situationer?   

- Hur går det till gällande tillstånd för demonstrationer, vilka kriterier måste uppfyllas?   

- Hur ser du på lagen om yttrandefrihet? Vart går gränsen går gränsen för vad man får 

yttra i det offentliga rummet?  
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- Finns det från kommunens sida någon dialog med civilsamhället (folket) gällande 

högerextremism/rörelser? Hur ser den ut/hur yttrar den sig?  

  

Tema 3: Konflikter i offentligt rum  

- Hur upplever du NMR i det offentliga rummet? Hur märks de av?  

- Vad har ni inom kommunen för erfarenheter av demonstrationer/våld/uttryck för 

högerextremism i det offentliga rummet?  

Om så:  

- Hur upplever du detta i relation till civilsamhället? (Civilsamhällets reaktioner?)  
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Bilaga 2   

  

Intervjuguide 2  

Polismyndigheten  

  
  

Riktlinjer mot högerextremism   

Berätta om polisens arbete mot högerextremism inom vit makt-miljön  

  

  

Demonstrationer - regelverk  

Vad finns det för allmänna regelverk och tillstånd för demonstrationer och tillstånd?  

  

Hur ser förberedelserna ut inför demonstrationer?  

  

  

Vilka riktlinjer finns för om en aktör kan nekas tillstånd att demonstrera mot bakgrund av 

tidigare regelbrott? 

  

  

Vad krävs för att ingripan mot demonstrationer kopplat till NMR/motdemonstrationer?   
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Bilaga 3: Missivbrev   
  

Hej!   

Jag heter Philippa Benson och jag läser programmet "samhällsförändring och social 

hållbarhet" på högskolan i Halmstad. Jag och min uppsatspartner Erika Olsson är i skrivande 

stund igång med en C uppsats gällande högerextremism.  

Inriktningen på vår uppsats berör sociala risker eller social oro som kan uppstå till följd av en 

allt mer utbredd högerextremism, exempelvis den av nordiska motståndsrörelsen - och hur 

kommuner berörs av denna utveckling. Vi är även intresserade av om det finns ett existerande 

arbete gällande hanteringen av högerextremism/policys etc i er kommun.   

  

Vi önskar därför få kontakt med någon inom kommunen som arbetar med exempelvis 

säkerhet, med förhoppningen att få till en telefonintervju eller en personintervju.  Vid 

intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.   

  

Tack på förhand!   

Med vänlig hälsning,   

Philippa Benson & Erika Olsson  
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Bilaga 4: Ordförklaringar   
  

Yttrandefrihet – ”Frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar 

samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” (Nationalencyklopedin, 2019).  

  

Populism - “Rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon 

social klass. ”Folket” är enligt populisterna nedtryckt av en elit som har monopol på makten i 

samhället” (Nationalencyklopedin, 2019).  

  

Nationalism - “Tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med 

vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än 

andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter 

största möjliga politiska oberoende.Det sistnämnda antas i sin tur bara kunna uppnås genom 

kontroll av ett territorium, företrädesvis en suverän stat.” (Nationalencyklopedin, 2019).  

  

Vit makt-miljö - “Själva begreppet white power (vit makt) uppstod i en amerikansk kontext 

som ett slags motpol till den så kallade black power-rörelsen som handlade om 

medborgarrättsrörelsens genomslag i det amerikanska samhället” (Norocel, 2016:16).   

  

Högerextremism - “(...) kännetecknas av extrem nationalism, främlingsfientlighet och rasism 

samt ärkekonservativa värderingar och uttalat motstånd mot jämlikhet och jämställdhet, 

socialism och liberalism” (Norocel, 2016:11).  

  

Civilsamhället - “Samlande beteckning för den sfär i demokratiska samhällen som består av 

frivilliga sammanslutningar mellan individer (folkrörelser, olika typer av föreningar, 

trossamfund med mera) som är självständiga från staten” (Nationalencyklopedin, 2019).  
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