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Abstract 

Subject: Political science 

Author: Emma Lindvall 

 

The purpose of this essay was to analyse the way two Swedish parties, The Swedish 

Democrats and the Nordic Resistance Movement, represent women in articles written for 

members of their parties. The qualitative analysis was done on a small number of articles 

using Norman Faircloughs Critical Discourse Analysis and with the theoretical framework of 

mainly Frank Ankersmits aesthetic representation, but also metapolitics and red and blue pill. 

The main questions that has been answered are how women are represented in the articles, i.e. 

what roles they are given, and how this is motivated, including also how women can be 

attracted to these discourses. The result of this essay has shown that the discourses uses by the 

two parties are connected in a way, to support each other, instead of putting forth other 

arguments. The role of the woman as mother and wife works because as a part of it, her role is 

also to support men. Without that he cannot be the man he is supposed to be, and the woman 

cannot either, because feminism is destroying that possibility.  

 

Keywords: Aesthetic representation, Nordiska motståndsrörelsen, Sverigedemokraterna, 

Representation of women, Critical discourse analysis, Discourses about women 
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1. Inledning 

I denna uppsats kommer artiklar av Sverigedemokraterna (SD) och Nordiska 

motståndsrörelsen (NMR) att analyseras, texter som handlar om kvinnor, kvinnors roll och 

kvinnors egna åsikter om partierna i frågor som berör just kvinnor. Dessa partier har valts, å 

ena sidan eftersom det är två partier på högerkanten, där dock där SD anses vara ett mer 

legitimt parti med plats i riksdagens och i många kommuner i landet, medan Nordiska 

motståndsrörelsen är ett parti samt även en högerextrem utomparlamentarisk grupp. Trots 

denna stora skillnad är det två partier som talar om det traditionella Sverige och förespråka 

traditionella svenska värderingar, och de båda har även starkt invandringskritiska drag. Men 

denna uppsats ska inte att försöka påvisa att Sverigedemokraterna är detsamma som Nordiska 

motståndsrörelsen, det finns stora skillnader mellan vad partierna vill åstadkomma och hur det 

ska åstadkommas. Men eftersom de är partier som just för fram tesen om hur svenska eller 

nordiska värderingar måste skyddas, är det två partier som är intressanta att studera när det 

gäller just deras syn på kvinnan. Jämförelsen mellan dessa två partier bygger på Ludwig 

Wittgensteins teori om familjelikhet. Det traditionella är något som sammanbinder dessa två, 

på ett helt annat sätt än SD och till exempel Moderaterna, som båda visserligen är 

konservativa partier, men de liberala dragen i Moderaterna gör att den inte är lika 

bakåtsträvande – i jakten på få tillbaka ett svunnet Sverige. Men förutom det finns det också 

en likhet, som har att göra med att det båda vill visa hur verkligheten ”egentligen” ser ut, och 

en vilja att försöka få fram det budskapet. För att kunna visa på detta i uppsatsen är teorin om 

red and blue pill relevant (mer om det i Teori-avsnittet.)  

Enligt Wittgenstein är familjelikhet den likhet som förbinder olika företeelser, som vi ofta 

förknippar med varandra, men som inte riktigt kan förklara varför. Han nämner exempel så 

som spel och tal, där bollspel, kortspel och brädspel alla är spel: 

Vi ser ett komplicerat nät av likheter som griper in och korsar varandra. Likheter i stort och 

smått. Jag kan inte karaktärisera dessa likheter bättre än genom ordet ”familjelikheter”; ty 

det är så som de olika likheter, vilka består mellan medlemmar av en familj, griper in och 

korsar varandra: växt, anletsdrag, ögonfärg, sätt att gå, temperament […]1 

Och samma gemensamhet finns inte hos den alla, mellan kortspelen och brädspelen – med det 

finns en rad likheter kortspelen emellan och brädspelen emellan. Wittgenstein skriver: ”Som 

                                                           
1 Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, Stockholm: Bonnier, 1978, s. 58-59.  
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sagt, tänk inte, utan se efter.”2 Det krävs inte enligt honom att de ska vara lika på alla plan, i 

alla sorters spel, det räcker att (i en metafor om rep och fibrer) att fibrerna löper genom repet, 

kontinuerligt, även om det inte är samma fibrer. 3 Förutom red och blue pill så används även i 

denna uppsats representationens estetisk, vilket är relevant i och med hur dessa två partier 

beskriver kvinnan och kvinnans roll, där det finns ett glapp i hur de beskriver kvinnan roll och 

hur kvinnor lever i Sverige idag, vilket även förenar SD och NMR.  

1.2 Forskningsproblem 

Hur högerpopulistiska/högerextrema partiers ser på personer med ett icke svensk eller icke 

europeiskt ursprung är väl undersökt, men hur de ser på kvinnan är mindre beskrivet – 

allrahelst hur detta hänger ihop i övrigt med de båda partiernas olika ideologier. Det finns en 

del skrivet om kopplingen mellan högerextrempolitik och vilken typ av politik det leder till 

för kvinnor – men det är inte så många artiklar, och en del av dessa är å ena sidan ganska 

gamla, någon från 1980-talet, en annan från 1990-talet och en tredje från början av 2000-talet. 

Cristian Norocell skriver i sin artikel ‘Constructing radical right populist resistance’: “Most 

scholarship dealing with radical right populism in Europe brushes aside the gender aspect, 

only acknowledging the overwhelming presence of men amongst party members and 

leadership.”4 Det är utifrån detta som denna uppsats är konstruerad.  

De studier på detta ämne som är mest aktuella är ’Doing racism, performning femininity: 

women in the Swedish democrats’ från 2017, liksom ’Antifeminism and white identity 

politics: Political antagonisms in radical right-wing populist and anti-immigration rhetoric in 

Finland’ av Suvi Keskinen från 2013. Men fokusen i artiklar som dessa är sällan på just 

Sverige, och därför är inriktningen på denna undersökning just det samtida Sverige, och de 

två partier som huvudsakligen står för den ideologi där estetisk representation blir relevant 

(mer om detta i teoriavsnittet) - det vill säga SD och NMR. NMR:s politik på detta ämne 

tycks inte ha studerats alls. Det har det dock forskats en del internationell på partier som 

dessa, invandringskritiska och på högerkanten, om vad maskulinitet betyder för dem och 

                                                           
2 Ibid., s. 58 
3 Ibid., s. 59 
4 Christian Norocel ‘Constructing radical right populist resistance: metaphors of hetrosexist masculinities and 
the family question in Sweden’ in Nordic Journal for Masculinity Studies, 2010, vol. 5, no. 2. s. 172 



6 
 

deras politik, med bland annat Racial worriors and weekend warriors. The Construction of 

masculinity in mythopoetic and white supremacist discourse av Abby Feber.5 

1.3 Frågeställningar och syfte 

1. Hur framställs kvinnan av Sverige Demokraterna och Nordiska motståndsrörelsen? 

 Vad är kvinnans roll?  

 Hur motiverar de den rollen? 

 Vad används den till? 

2. Hur kan kvinnor lockas via denna retorik?  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de två svenska politiska partierna, Sverige 

Demokraterna och Nordiska motståndsrörelsen, framställer kvinnas roll och rättigheter i deras 

ideologi och det idealsamhälle som de målar upp. Samt hur de använder denna beskrivning, 

hur detta motiveras och hur det hänger ihop med deras ideologier i övrigt.  

Det bör dock tilläggas, att medan uppsatsen anslag är att undersöka hur partierna bild av 

kvinnan ser ut – så är det dock omöjligt att fastställa en, sammanhållande bild av någon fråga 

inom ett parti. Eftersom ett parti består av en rad olika personer med olika åsikter. Men detta 

är ett försöka att sammanföra och analysera ett rad olika beskrivningar som partimedlemmar 

gjort om kvinnan. Men detta behöver inte nödvändigtvis vara ett problem, i och med teorin för 

denna uppsats, estetisk representation, som just tar upp faktumet att representation innebär att 

endast en de av det hela blir representerat (mer om detta i Teori-avsnittet).6  

1.4 Bakgrund: Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen 

Under året 2017 har mycket uppmärksamhet riktats mot de två partierna SD och NMR. SD 

har uppvisat sina högsta opinionssiffror under året då de gick om Moderaterna som det näst 

största partiet i Sverige, även om dessa siffror sjunkit under hösten. I DN/Ipsos undersökning 

från i mars gick partiet upp som det näst största, SD 18 %, M 17 %.7 I Novus undersökning 

                                                           
5 Abby L. Ferber ’Racial worriors and weekend warriors. The Construction of masculinity in mythopoetic and 

white supremacist discourse’ i Men and Masculinities, 2000, vol 3, no. 1.  

6 Frank Ankersmit, Aesthetic politics. Political philosophy beyond fact and value, Stanford: Stanford university 
press, 1978, s. 46-47 
7 Hans Rosén, Dagens nyheter, ’M mindre än SD för första gången’ https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-
m-mindre-an-sd-for-forsta-gangen/ [Hämtat 2017-11-20] 

https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-m-mindre-an-sd-for-forsta-gangen/
https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-m-mindre-an-sd-for-forsta-gangen/
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för oktober, S 29,9 %, M 20 % och SD 16,1 %.8 Något som har påverkat debatten om hur 

nästa års riksdagsval kommer att gå. Men även NMR har stått i rampljuset i och med ett antal 

demonstrationer som genomförts, där den i Göteborg i och med Bokmässan 2017 var den 

största. 

I augusti framförde SD att de ville minska aborträtten, ett förslag som fick kritik för att vara 

kvinnofientlig.9 Men detta är trots allt ett parti som betecknar sig som socialkonservatistiskt 

och nationalistiskt:  

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Med 

inskrivningen av socialkonservatismen som ideologisk huvudbeteckning skrevs ett nytt 

kapitel i partiets historia. Vår ideologiska kompass blev mer fullständig och vår förmåga och 

förklaring till politisk bredd djupare.10  

NMR däremot har på sin hemsida rubriken ”världsåskådning” – med underrubrikerna 

”judefrågan”, ”nationalsocialism” och ”rasfrågan”. Detta visar varifrån deras inspiration 

kommer ifrån ideologisk, då nationalsocialism var ju så Hitlers parti betecknade sig, något 

som istället har kommit att kallas nazism. Deras politik sammanfattas i nio punkter på sin sajt, 

under rubriken ”Vår politik” där ett utdrag av dessa inkluderar att stoppa massinvandringen 

(förutom nordeuropéer), återta makten från den sionistiska eliten som enligt Nordiska 

motståndsrörelsen ockuperar världen, införa en stat med folkstyre, och att medierna ska drivas 

av det nya ”Norden”.11 

I Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning från november i år (2017) har de med 

uppdelningen i partisympatier mellan män och kvinnor, och för SD är det dubbelt så många 

män som kvinnor som stödjer partiets politik: kvinnor 7,7 %, män 16,1 %. Sammanlagt ligger 

partisympatierna på 11,9 % enligt deras undersökning.12 Siffrorna från i maj samma år har 

liknande skillnad i fördelning mellan män och kvinnor, men ligger istället högre överlag: 9,2 

                                                           
8 Dagens nyheter, ’M näst störst, SD tappar mest’ https://www.dn.se/nyheter/politik/m-nast-storst-sd-tappar-
mest/ [Hämtat 2017-11-20] 
9 Gulan Avci, Dagens samhälle, ’Kvinnofientlighet bakom SDs syn på aborträtten’ 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kvinnofientlighet-bakom-sds-syn-pa-abortratten-18192 [Hämtat 2017-
11-14] 
10 SD ’Socialkonservativa tankar och tänkare’ https://sd.se/socialkonservativa-tankar-och-tankare/ [Hämtat 
2017-11-14] 
11 Nordfront ’Vår politik’ https://www.nordfront.se/var-politik.smr [Hämtat 2017-12-25] 
12 SCB http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-
psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--partisympatier/ [Hämtat 2017-
11-15] 

https://www.dn.se/nyheter/politik/m-nast-storst-sd-tappar-mest/
https://www.dn.se/nyheter/politik/m-nast-storst-sd-tappar-mest/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kvinnofientlighet-bakom-sds-syn-pa-abortratten-18192
https://sd.se/socialkonservativa-tankar-och-tankare/
https://www.nordfront.se/var-politik.smr
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--partisympatier/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--partisympatier/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--partisympatier/
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% för kvinnor, 17,9 % för män, med sammanlagt 13,5 %.13 Det innebär att över dubbelt så 

många män som kvinnor stödjer SD:s politik. Det är i jämförelse med de andra partierna en 

större skillnad i sympati för Sverigedemokraterna mellan män och kvinnor. Det partiet som 

efter SD har störst könsskillnad är Socialdemokraterna, 35,9 % stöd från kvinnor och 31,4 % 

för män. En likande skillnad går att se utifrån röstsiffrorna från riksdagsvalet 2014 där SD 

fick 12,8 % där de röstande bestod 69,8 % av män och 30,2 % av kvinnor.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 SCB http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-
psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--partisympatier2/ [Hämtat 2017-11-25] 
14 Valmyndigheten, ’Val till Riksdagen – ålder och kön’ 
http://www.val.se/val/val2014/alkon/R/rike/alderkon.html [Hämtat 2017-11-25] 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--partisympatier2/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--partisympatier2/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--partisympatier2/
http://www.val.se/val/val2014/alkon/R/rike/alderkon.html
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2. Teoretiskt ramverk  

2.1 Tidigare forskning 

Studien Constructing radical right populist resistance: metaphoers of hetrosexist 

masculinities and the family question in Sweden av Christian Norocel använder artiklar från 

SD-Kuriren, från 2005 till 2010 för att undersöka hur bilden av familjen har framställts, 

utifrån ”Lakoffian ’nation is family’ som metafor. Norocel kan utifrån artiklarna fastställa att i 

denna metafor finns det endast plats för den vita, heterosexuella mannen, och därmed 

exkluderar alla andra familjekonstellationer som inte är mamma, pappa och barn, liksom 

andra etniciteter och sexualiteter.15 Som nämndes i problemformuleringen konstaterar 

Norocel att könsaspekten ofta ignoreras i forskning gällande invandringskritiska högerpartier i 

Europa, och därför gör hans just denna undersöknings med könsperspektiv. Utifrån resultatet 

beskriver han också hur metaforer används av högerextrema partier för att just göra 

komplicerade politiska förslag till bekanta formuleringar.16 

Artikeln Sweden after the recent election av Hubinette och Lundström undersöker SD efter 

valet 2010 då partiet kom in i Riksdagen. Det är en artikel som inte är neutral i sin 

utgångspunkt utan tar direkt avstånd från rasism och författarna identifierar sig som ”post-

colonial feminists and as anti-racist and anti-Fascist”. De menar att vithet och 

vithetsprivligerium fortfarande skyddas i Sverige idag, trots demokratiseringsprojekt, 

jämställdhet och multikulturalism. De menar också att denna vithet skyddas av idén om det 

gamla Sverige, som var homogent, och det goda Sverige, som är anti-fascistiskt och 

feministiskt.17 

Suvi Keskinen skriver i sin artikel Antifeminism and white identity politics: Political 

antagonisms in radical right-wing populist and anti-immigration rhetoric in Finland om hur 

en antifeministisk retorik har använts av bland annat Sannfinländarna och personer som 

stödjer deras politik. Ibland är denna retorik en biprodukt av en större anti-

immigrationsdebatt. Men det kan också vara en direkt attack på en feminism som anses ha 

gått för långt. ”The lady in a flowery hat”- ett smeknamn på den sortens kvinnor, en vit 

                                                           
15 Norocel (2010), s. 171 

16 Ibid., s. 173 
17 Tobias Hubinette & Carina Lundström ’Sweden after the recent election: The double binding power of 
Swedish whiteness through the mourning of the loss of ”Old Sweden” and the passing of  ”Good Sweden’ in 
Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2011, vol. 19, no. 1, s. 43 & 45 
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överklass kvinna som lägger sig i och moraliserar över den vanliga mannen, vilket de menar 

påvisar skillnaden mellan eliten och folket. ”Sweden is perhaps the Nordic country in which 

feminist politics has had the most profound effects on state politics, against which the attacs 

of also the Finnish anti-immigration activists should be viewed.”18 Keskinen visar att den 

retorik som förts av högerextrema grupper, bland annat mot feminismen, för att få 

maskuliniteten åter värderas högt.19 

Artikeln Doing racism, performning femininity: women in the Swedish democrats av Mulinari 

och Neergaard är en del av en större bok som undersöker kopplingen mellan kön och 

högerextrem politik, och som dedicerar ett kapitel till Sverigedemokraterna. De skriver hur 

variabeln kön har till mångt och mycket exkluderats från forskning kring vad de kallar 

”extreme right parties” och de menar att denna avsaknad av könsperspektivet beror på att 

ämnen som feminism, postkolonialism och kritisk teori överlag saknas när det gäller studiet 

av partier som dessa.20 Artikeln undersöker den låga andelen kvinnliga medlemmar i SD, 

liksom en mindre andel kvinnor röstare och vilka faktorer som får kvinnor att intressera sig 

för ett parti som tar ifrån dem sina rättigheter. De konstaterar från tidigare forskning att partier 

som dessa får kvinnor att känna sig stärkta, då de får möjlighet att själv delta i en 

nationalistisk diskurs.21 Många av kvinnorna författarna pratade med kände sig mindre värda 

på grund av stressen att båda klara av alla uppgifter som kodas kvinnliga, och på det även 

orka med jobbet – många av dessa kvinnor jobbade deltid, var sjukskriva och dylikt.22 

2.2 Teori 

2.2.1 Estetisk representation 

En av teorierna som kommer att användas till denna uppsats är representationens estetik, 

utifrån de idéer som utvecklades av Frank Ankersmit. Det handlar om förhållandet mellan den 

som blir representerad politiskt och den som representerar den personen. Enligt Ankersmit är 

det samma förhållande mellan motivet på en tavla och motivet i verkligheten som det är 

mellan folket som representeras politiskt och de som representerar dem, det är två helt skilja 

                                                           
18 Suvl Keskinen ’Antifeminism and white identity politics: Political antagonisms in radical right-wing populist 
and anti-immigration rhetoric in Finland’ i Nordic Journal of Migration Research, 2013, vol 3, no 4, s. 229 

19 Ibid., s, 230 
20 Diana Mulinari & Anders Neergaard, ’Doing racism, performning femininity: women in the Swedish 
democrats’ i Gender and far right politics in Europe, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 13 
21 Ibid., s. 17 
22 Ibid., s. 18 
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separata saker. Vi kan inte komma att uppskatta en tavla innan vi har förstått den skillnaden 

mellan bilden på tavlan och det avbildade. Det är utifrån detta som namnet estetisk 

representation kommer. 

Hence, representation is essentially a process of depiction. The depiction or representation of 

reality is the activity of the visual artist. For that reason, what aesthetics has to say about 

artistic representation will permit us to deepen our insight into political representation. In 

particular, aesthetics will be able to make our insight into aesthetic political representation 

more precise, seeing that (modern) aesthetics abandoned mimetic representation too.23 

Enligt den teori om mimetik som Ankersmit refererar till så ska så lite skillnad som möjlig 

finnas mellan de som representerar och personerna som representeras – detta är otillräckligt 

menar han. Hela meningen med representation försvinner då – hur kan en person representera 

en annan om de båda är identiska?24 

Han framför till och med tanken att verkligheten inte kan komma att existera förrän det finns 

en representation av den verkligheten. Med detta menar han att, det visserligen inte finns 

samma relation mellan de representerade och de som representeras politiskt, men istället att 

den politiska verkligheten existerar genom representationsfunktionen. Den politiska 

verkligheten är inte något som alltid har existerat, men något som har skapats genom 

funktioner som politisk representationen.25 

Det som har kommit att existera, skapas av politisk representation är politisk makt. Det gapet 

som existerar mellan de representerade och de som representeras beror på skillnaden mellan 

dem och leder till att den politiska makten är legitim. Om man istället tittat på den mimetiska 

teorin så finns det två alternativ om hur representationen fungerar, å ena sidan att 

representationen stämmer – den som representeras är identisk med den som representeras, 

men då är den istället onödig. Eller att den representeras inte är identisk med den som 

representeras, men då är makten istället illegitim.26 

 “Hence political “reality”, the legitimate political power I mentioned just now, comes into 

being in the hollow or the lee, so to speak, which political representation generates between 

the representative and the person represented […] aesthetic representation creates an opening 

between the two, which allows both the representative and the person represented their own 

space to move in without coming into conflict with each other.”27 

 

                                                           
23 Ankersmit (1978), s 45 
24 Ibid., s. 45-46 
25 Ibid., s. 48 
26 Ibid., s. 49 
27 Ibid., s. 50 
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Ankersmit påpekar att man inte brukar talas om att det finns en konflikt gällande faktumet att 

ett motiv kan avmålas i en rad olika stilar som inte behöver vara realistiska, så som 

expressionistisk eller kubistisk – det kravet på realism ligger långt tillbaka i tiden. Istället ger 

den skillnaden som målaren skapat glädje och njutning för den som tittar på tavlan. 

Konstnären skapar en fantasibild av ett föremål eller en person – där den inte behöver 

eftersträva att endast efterlikna utan kan gå längre än den verkliga världen runtomkring.28 

Konstnären kan välja hur den vill att bilden skulle kunna se ut - en dystopi eller en utopi, 

fantasi eller en mardröm.  

The idea is that reality does not exist in the proper sense of the world until we have placed it, 

so to speak, before us at a distance, and it is this which is effected in and by representation.29 

Det handlar inte bara om representation i politisk bemärkelse, så som de folkvalda i 

Riksdagen eller Stockholms Stadshuset. Det kan även gälla representation i en förlängd 

betydelse – så som i den politiska, utopiska vision som partier kan beskriva. Som i hur SD 

och NMR beskriver vad kvinnans roll i samhället är.  

Förutom detta så finns det även inom estetisk representation en uppfattning om att den 

skillnaden mellan de representerade och de som representerar, att representationen i sig endast 

kan representera en del – inte helheten. Det är en del av skillnaden, att eftersom den estetiska 

representationen inte är en exakt kopia, finns det vissa delar som kan stämma överens mellan 

de två, medan andra saker skiljer sig. Denna skillnad är nödvändig enligt Ankersmit. För 

denna undersökning, och gällande det som nämndes ovan om representation i förlängd 

bemärkelse, som vid ideologiska beskrivningar om hur verkligheten borde se ut. Det är alltså 

relevant här att uppmärksamma när det finns verklighetsförankring i de politiska 

beskrivningarna av SD och NMR.30  

Det bör dock tilläggas att det finns kritik mot Ankersmits estetiska representation, från olika 

håll. Å ena sidan för att han i boken Aesthetic politics diskuterar just det politiska, som hör till 

den statsvetenskapliga sfären, trots att han är historiker. Kritiker menar då att hans fokus 

ligger fel för statsvetenskapen, utan att han ser på ämnet från en historikers perspektiv. Sofia 

Näsström skriver i sin artikel Representative democracy as tautology att Ankersmits idéer 

                                                           
28 Ibid., s. 50 
29 Ibid., s. 47 
30 Ibid., s. 46-47 



13 
 

passar på det teoretiska planet, exempelvis för att förklara varför den representativa 

demokratin har problem just nu, men sjunkande valsiffror och dylikt. 31  

2.2.2 Metapolitik 

Något som är relevant i studiet av utomparlamentariska partier åt mer högerextremt håll är 

vad som kallas metapolitik. I boken Det vita fältet beskriver Mattias Wågt att metapolitik 

handlar om hur politiken och de politiska frågorna förflyttas från de politiska institutionerna 

så som parlamenten, till den plats där idéerna första skapas. I en process som handlar om att 

förstå hur konsensuspolitiken och olika kulturella värderingar har uppkommit. Wågt kopplar 

detta samman med varför de radikala höger partier och grupper alltid diskvalificerar olika 

typer av offentliga samtal. Och enligt metapolitiken skulle då partier som dessa kunna ”vinna” 

i och med att det från grunden skett en förändring av värderingar och opinion i samhället.32. 

Metapolitiken ifrågasätter alltså den traditionella bilden av att kulturen kommer utifrån 

politiken och försöker därmed hitta sätt att komma runt de politiska rum som de exkluderats 

från, för att ändå kunna få möjlighet att påverka och nå ut till människor. I sin text refererar 

Wågt till artikeln "Europas metapolitiska återfödelse" skriven av Pierre Krebs från Thule 

seminar. De citerar ett stycke där Krebs lägger fram just idéen om att man först måste ändra 

personers idéer och värdesystem, liksom konst och utbildning för att sedan kunna störta den 

politiska makten:  

Metapolitiken är något av ett revolutionärt krig på världsåskådningens, tankekonstens och 

kulturens nivå.33 

För grupper som NMR är detta relevant, och gör studiet av deras texter relevanta eftersom det 

är genom metapolitiken de försöker ändra idéer, värdesystem och tankesätt i det svenska 

samhället.  

2.2.3 Red och blue pill 

Red pill och blue pill är en idé som utvecklats från filmen The Matrix (1999). Den räknas till 

science fiction genren, där huvudpersonen Thomas Anderson arbetar som hackare under 

pseudonymen Neo och blir indragen i en historia som börjar när han får valet: den röda 

                                                           
31 Sofia Näsström ’Representative democracy as tautology’ i European Journal of Political Theory, 2006, vol. 5, 
no. 3, s. 322 
32 Wågt, Mattias ’Nationell kulturkamp – från vit-maktmusik till metapolitik’ i Det vida fältet: samtida forskning 
om högerextremism, Uppsala: Swedish Science Press, s. 111 

33 Ibid., s. 111 
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tabletten innebär att han kommer få se världen som den faktiskt ser ut, högteknologisk där 

människan endast är slavar. Medan det blå pillret innebär att han kommer stanna kvar i en 

”falska” världen, den vi alla ser runtomkring oss. Han väljer den röda tabletten och får möta 

och slåss mot den ”verkliga” verkligheten som förslavat människan. Filmen innehåller en rad 

olika referenser, från det tydliga kristna där Neo symboliserar Jesus – till bland annat Platon 

grottmetafor och Robert Nozicks upplevelsemaskin.34 Men på senare år har metaforen med 

den the blue och red pill börjat användas av en rad olika rörelser, unisont är att verkligheten vi 

ser är falsk, och att vi, mänskligheten, måste bryta oss loss från den – bli fria. Den röda 

tabletten har kommit att representera friheten från samhället som det ser ut idag – där kritiken 

kommer från olika håll. Från mer högerextrema håll, vilket gör detta relevant för denna 

uppsats, men även för så kallade meninist grupper (det vill säga grupper som menar att män 

har sämre fördelar än kvinnor i samhället och vill ändra detta – the red pill innebär här att inse 

feminismens falskhet). Och ibland går dessa två grupper ihop.35 Hos högerextrema grupper, 

som bland annat alt-right rörelsen i USA finns det många olika begrepp för det så kallade red 

pill, bland annat ”unplug”, eller ”uncuck” – som alla syftar på att komma ur illusionen – den 

verklighet vid ser runtomkring oss, och möta den riktiga verkligheten. Annie Kelly skriver i 

sin artikel om alt-right rörelsen och red pill (om gjort till ett verb – att bli red-pilled) ses som 

en process där man glömmer bort eller ”unlearn” de liberala idéer som är vanligt 

förekommande i våra samhällen idag, för att ”återmaskulinisera” sig, olika grupper innebär 

processen olika saker, men det kan bland annat handla om att avvisa feministiska idéer och 

politisk korrekthet. Det är grupper som ofta förnekar att de är högerextrema, undviker 

uttalande som är hets mot folkgrupp och istället menar att de står i mitten politiskt, eller att de 

bara är rebeller.36  

 

 

 

                                                           
34 Yeffeth, Glenn, Taking the red pill: science, philosophy and religion in The Matrix, Dallas: Smart Pop, 2003, s. 
6-9 
35 Marche, Stephen, The Guardian ’Swallowing the Red Pill: a journey to the heart of modern misogyny’ 
https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/14/the-red-pill-reddit-modern-misogyny-manosphere-
men [Hämtat 2017-12-05] 
36 Annie Kelly, ‘The alt-right: reactionanary rehabilitation for white masulitnity. The US alt-right extremism is a 
logical consequence of mainstream neo-conservatism’ i Soundings: A journal for politics and popular culture, 
2017, no. 66, s. 74-75 

https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/14/the-red-pill-reddit-modern-misogyny-manosphere-men
https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/14/the-red-pill-reddit-modern-misogyny-manosphere-men
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3. Material och metod 

3.1 Material 

Detta är två partier som likt de flesta andra partier har många olika kanaler för att nå ut till 

sina partimedlemmar, och för att nå väljare. För denna uppsats kommer artiklar som 

huvudsakligen riktar sig till partimedlemmar främst användas, eftersom det är där det är 

troligast att man finner deras faktiska politik, inte en politik som används bara för att locka till 

sig nya personer. För SD innebär det deras partitidning SD-Kuriren, och för NMR artiklar 

från NMR webbsida, nordfront.se. Artiklarna från SD-Kuriren är från 2014 och 2015 och 

tidningarna är framtagna ur Kungliga bibliotekets tidskriftsarkiv. När det gäller NMR:s 

tidning Nationellt motstånd fanns endast två nummer sammanlagt på Kungliga biblioteket, 

därför kommer istället välja artiklar som är publicerade på deras webbsida Nordfront, 

artiklarna är från 2017. Självklart hade det varit idealt om artiklarna kom från samma år, men 

Kungliga biblioteket hade ej SD-Kuriren från 2017, och tidskrifterna från 2016 tog för långt 

tid att få fram då de höll på att bindas. Processen för att bedöma vilka artiklar som skulle 

passa bäst till analysen gjordes först genom att hitta alla artiklar från detta år som handlar om 

kvinnor, så kallade ”kvinnofrågor” så som abort, och om kvinnors roll i samhället. Detta gav 

ett för stort antal artiklar, cirka 25 och i urvalsprocessen valdes ett antal av dessa bort på 

grund av att de innehöll för lite text och därmed inte kunde de inte förmedla någon estetisk 

representation av kvinnan, vilket inte skulle kunna bidra till att få fram NMRs bild av 

kvinnan. Efter denna urvalsprocess fanns det 15 artiklar från SD-Kuriren och 6 artiklar från 

NMR. För SD var antalet artiklar om ämnen som passade denna uppsats litet från början, och 

därmed behövdes ingen urvalsprocess där för att minska antalet. Men tyvärr kunde bara några 

av dessa citeras på grund av utrymmesskäl. 

3.2 Metod: kritisk diskursanalys 

För denna uppsats kommer kritisk diskursanalys att användas, det är en metod som fungerar 

väl här på grund dess maktdimensioner. Det är en metod som har flera olika komponenter och 

som kan användas på olika sätt. Det finns inget specifikt förutbestämt sätt att använda den, 

och olika personer har utvecklat den åt olika håll. För den här uppsatsen kommer den 

klassiska varianten av Norman Fairclough att användas, som innehåller tre analysnivåer, dessa 

kommer att beskrivas nedan. Ordet diskurs har kommit att innebära en rad olika saker, 

beroende på vilken typ av diskursanalys som det talas om. För denna uppsats kommer som 

ovan nämnt kritisk diskursanalys att används – och då innebär diskurs så som Göran 
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Bergström och Kristina Boréus skriver det: inte bara delar av text och tal, utan hela den så 

kallade språkliga praktiken. Den omfattar alltså även hur man pratar eller skriver, och den 

information det för med sig. 37 För Fairclough kan diskurs bidra till att skapa och förstärka 

sociala identiteter och subjektspositioner, den är också med och skapar sociala relationer 

människor emellan, liksom att påverka kunskapsproduktionen i ett samhälle.38 Och 

subjektspositioner innebär hur diskursen innehåller förbestämda regler som är kopplade till 

sociala sammanhang och sociala roller – det kan vara relatera till jobbet en har, eller i 

familjen, så som mamma eller barn – roller som är relevanta för denna undersökning.39 

Gällande metodens koppling till makt så har det att göra med hur diskurserna kopplas till hur 

makten är fördelad i samhället, och hegemonin.40 ”En diskurs kan beskrivas som ett 

regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har 

rätt att uttala sig med auktoritet.”41 Enligt Fairclough beror diskursen på hur samhället i 

vilken diskursen äger rum ser ut, och det motsättningar som finns där ”Så länge rådande 

samhällssystem bär på så grundläggande motsättningar som det gör kommer kritisk teori att 

existera.”42 

Till skillnad från många andra metoder så innehåller kritisk diskursanalys en möjlighet till just 

att använda dess kritiska inslag. Detta bör göras med försiktighet och det krävs att analysen 

utförs med en neutral och opartisk utgångspunkt, så att analysen inte påverkas av egna 

värderingar. Den ”kritiska” delen av denna metod beskriver Fairclough att den innebär en 

möjlighet att systematiskt utforska det ofta svårgenomträngliga förhållandet gällande 

kausalitet hos den diskursiva praktiken och texten och det större, mer komplexa samhället 

som texten skapats i. Och hur detta har formats ideologiskt av maktrelationer, och kamp kring 

hur makten ska fördelas. Det innebär att diskursanalysen bör undersöka hur denna process ser 

ut, och vilka faktorer som spelar in när det gäller maktfördelningen och hegemonin.43 Vidare 

skriver Fairclough att det är hjälpsamt att tänka på diskursiva händelsen och makt utifrån 

hegemoni, och med detta menar han att det utifrån detta sker en hegemonisk kamp om 

                                                           
37 Göran Bergström & Kristina Boréus ’Diskursanalys’ i Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 356-357 
38 Norman Fairclough, Discourse and social change, Cambridge: Polity Press, 2015, s. 64 
39 Bergström & Boréus (2012), s. 359 
40 Ibid., s. 356 
41 Ibid., s. 358 
42 Ibid., s. 374 
43 Norman Fairclough ‘Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: the universities’ i 
Discourse and society, 1993, vol. 4, no. 2, s. 135 
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diskursen. Med hegemoni syftas här den rådande diskursen som inte ifrågasätts – utan ses som 

det naturliga, eller så som företeelsen ser ut.44    

Fairclough menar att det i den kritiska diskursanalysen finns en vilja att vilja skapa en 

förändring – istället för att endast observera och beskriva ett skeende eller en diskurs. Å ena 

sidan en förändring i relation till den specifika diskursiva händelsen, men också att förändra 

den diskursiva praktiken i specifika cirklar men också i samhället generellt.45 

Enligt Fairclough kan diskursen analyseras utifrån den diskursiva händelsen i tre olika nivåer 

– för det första gällande det textuella innehållet med olika typer av språkliga tolkningar, sen 

den diskursiva praktiken och slutligen den sociala praktiken. När det gäller den första nivån så 

är det huvudsakligen textens språkliga dimensioner som undersöks (metaforer, ordval etc), 

den diskursiva praktiken innebär att undersöka hur texten produceras, distribueras och 

konsumeras – vilken huvudsakligen kommer att handlar om vilka diskurser som går att skönja 

i texten, och hur dessa diskurser har använts, och den tredje och sista nivån som kopplar 

texten till samhället i stort (diskursordning), försöka påvisa vilka samhälleliga och 

hegemoniska strukturer som diskursen är en del i.46  

Artiklarna som har analyserats har kodades utifrån ett mindre antal olika ord – relevanta till 

frågeställningarna och temat i uppsatsen. ”Kvinnor” om kvinnor mer allmän, ”anti-feminism” 

och om feministiska kvinnor, ”män”, ”barn/tvåsamhet” samt ”konspiration” – jämförbart med 

blue pill, i och med tanke på att det finns något en mer ”verklig” verklighet, som dessa partier 

vill komma åt. Dessa har sedan sammanfattats till de tre teman som denna uppsatts kommer 

att undersöka: kvinnan som mor och fru, antifeminismen vs ”den naturliga kvinnan” och 

slutligen kvinnan som stöttar mannen.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

För att en uppsats ska uppnå en god validitet krävs det att frågorna besvaras och att det finns 

en röd tråd som löper från början till slut.47 Genom denna uppsats löper en röd tråd, från 

början till slut som innebär att det syfte som beskrivits också genomförs, och frågorna som 

ställts besvarats. Det är dock svårare att uppnå god reliabilitet i en uppsats med kvantitativ 

metod, som denna – eftersom när det krävs att materialet tolkas, så finns det ett mått av 

                                                           
44 Ibid., s. 137 
45 Ibid., s 137 
46 Fairclough (2015), s. 237-238 
47 Asborn Johannessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Stockholm: Liber, 2010, 
s. 47-48 
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intersubjektivitet med i bilden, även om materialet här har försökts analyseras så objektivt 

som möjligt – därmed är det svårt att återupprepa denna studie och få fram samma resultat.48 

Reliabilitet är alltså inte ett lika relevant begrepp att utgå ifrån när det gäller tolkande 

kvalitativa studier, istället passar trovärdighet bättre. Det vill säga att man visat hur olika 

begrepp och teorier ska användas och att det också används på det sättet, för att kunna att det 

rör sig om en tillförlitlig studie.49 Därför har begrepp som berör de olika teorierna och den 

kritiska diskursanalysen beskrivits, i enlighet med hur de olika författarna själva redogjort 

dem, och sedan har dessa används i analysen på ett trovärdigt sätt. Det är också viktigt att 

genomgående förklara hur en kommit till fram till slutsatser eller tolkningar, så att dessa inte 

är tagna från luften, utan är relevanta till de specifika diskurserna som diskuteras.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Ibid, s. 28-29 
49 Peter Svensson & Göran Ahrne, ’Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt’ i Handbok i kvalitativa metoder, 
av G Ahrne & P Svensson (red.), Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 27-28 
50 Bergström & Boréus (2012), s. 405-406 
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4. Analys: diskurserna 

Analysen nedan är strukturerad utifrån tre teman som är återkommande i de båda partiernas 

artiklar och därmed kan påvisa deras övergripande bild av kvinnan.  

4.1 Mor och fru 

Livskraften – det vill säga kvinnans förmåga att få barn, är återkommande i texterna från 

NMR. För dem innebär inte barnafödande bara en glädje för den familjen, utan det är något 

större. Det är att föra arvet vidare. Det kopplats också tydligt ihop med tvåsamhet – som ett 

bevis på att det är det enda rätta, faktumet att bara en man och en kvinna kan få barn på 

naturlig väg. På Platoniskt vis, om själsfränder, är mannen och kvinnan inte hela förrän de är i 

ett par tillsammans. Men kvinnans möjlighet att få barn är vad som definierar henne – det är 

hennes huvudsakliga egenskap och kvalité.  

Vi besitter en ovärderlig och ofattbar egenskap i detta att vara de som ger livskraft och 

därmed vår egen odödlighet. Kvinnor har genom alla tider haft en drivande och 

sammanhållande funktion och på så vis varit jämlikt delaktiga. Vi har haft uppgifter som 

kompletterar männens, för att tillsammans utgöra en helhet – utan den ena faller nämligen 

den andre.51  

Detta citat kommet från en artikel som handla om vilken sorts kvinna man vill vara, 

formulerad på ett sätt som gör red pill och blue pill jämförelsen enkel, det finns verkligheten 

runt omkring oss som man inte ser, och att kvinnor måste inse att de har en ”ovärderligt” 

egenskap, som glömts bort i det moderna samhället. Det finns många olika bottnar i denna 

diskurs. Å ena sidan en som tar ifrån kvinnorna att själva bestämma sitt syfte i livet. Idag 

finns det i det svenska samhället en debatt om just detta – kvinnas vilja att ha barn. För olika 

kvinnor har olika perspektiv på detta. Det kan handla om att inte kunna få barn, och istället 

adoptera, eller istället adoptera utifrån en tanke om det finns så många barn i världen utan 

föräldrar.52 Det finns också den gruppen kvinnor som inte alls vill ha barn – frivillig 

barnlöshet.53 Men dessa existerar inte alls enligt NMR. Här blir estetiseringen av kvinnans roll 

tydlig, när det finns ett väldigt stort glapp mellan vad ett litet antal kvinnor som är 

medlemmar i NMR säger att kvinnors syfte är, och kvinnor i det svenska samhället idag som 

har en rad olika synpunkter på det så kallade ”syftet” egentligen är. 

                                                           
51 Elisabeth Kimming, Nordiska motståndsrörelsen, ’Ska vi vara ”duktiga tjejer” eller tidlösa kvinnor’, 2017 
https://www.nordfront.se/ska-vi-vara-duktiga-tjejer-eller-tidlosa-kvinnor.smr [Hämtat 2017-11-15] 
52 Lotta Myhrén, Sveriges radio, ’Antalet adoptioner har minskar med 65 procent på tio år’, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6033895 [Hämtat 2017-11-15] 
53 Helena Utter, Aftonbladet, ’Många svenskar väljer liv utan barn’, 
https://www.aftonbladet.se/wendela/article12679520.ab [Hämtat 2017-11-15] 

https://www.nordfront.se/ska-vi-vara-duktiga-tjejer-eller-tidlosa-kvinnor.smr
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6033895
https://www.aftonbladet.se/wendela/article12679520.ab
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    Citaten bygger på en så kallad subjektspositionering, det vilja säga positioner i samhället 

som bestäms utifrån diskurserna – här i och med formuleringen av vad som är kvinnors roll. I 

och med detta fastställs kvinnors roll, livskraften – att får barn och vara mannens andra halva 

(detta är relevant för det tredje temat).  

     Vad som lämnats utan för detta estetiska glapp är fler kvinnors perspektiv på vad de anser 

sin ”uppgift” är. Återigen – här finns det en rad olika perspektiv. Det kan handla om jobb, 

kreativitet, välgörenhet, familj i ett större perspektiv än bara mamma, pappa och barn, det kan 

också handla om vänskapsband. Detta skapar en märklig form av representation, där fantasin 

som presenteras, eller utopin, ligger väldigt långt ifrån hur det ser ut i verkligheten, eller den 

verklighet som många kvinnor vill ha, det vill säga så som den estetiska representationen 

fungerar. Men här kommer tanken på blue and red pill in, som en lösning på denna 

diskrepans. De har ett svar på varför många kvinnor inte önskar detta – eller åtminstone inte 

har det som sin enda och högsta mål i livet – det är att de inte har någon konkat med sina 

verkliga behov eller önskemål, på grund av en samhällsstruktur som ligger i vägen. För NMR 

är denna samhällsstruktur kulturmarxismen och för SD bristen på nationalkonservativa 

värderingar, och feminismen.54 Någon som tycks saknas här är, om en tittar på vad de skrivit, 

från ett perspektiv utifrån är tanken på individualism. Att olika kvinnor kan vilja olika saker.  

     I en artikel från SD-Kuriren om barnens rättigheter skriver de att ”Trots arbetet med 

jämlikhet i familjen kvarstår moderns unika rätt att, i de fall föräldrarna inte är gifta [...]” i 

en del som handlar om att gemensam vårdnad bör vara normen. Det finns en motsägelse i 

meningen i och med ordvalet ”moderns unika rätt”, då de i övrigt syftar just på att vid 

skilsmässa vill de att pappan ska ha samma rätt till barnen som mamman, även om hennes roll 

är unik. Ordet som används här i jämlikhet, medan det korrekta begreppet är jämställdhet – 

det vill säga att män och kvinnor bör har lika rättigheter och skyldigheter. Medan jämlikhet 

syftar på andra grupper och individer. Ett begrepp som, det tilläggas, används i andra artiklar i 

deras partitidskrift. 

     Det finns dock saker som skiljer sig mellan NMR och SD – där SD flertalet gånger 

påpekar kvinnas rätt till heltid, där de framlägger att det skulle öka kvinnors inkomst och 

valfrihet – detta nämna bland annat i samband med en artikel om varför uppdelningen av 

pappa- och mammamånader i föräldrar försäkringen är något negativt.55 I detta framläggande 

finns det ett accepterande att kvinnans enda roll inte är i hemmet, och att hon likväl kan vilja 

                                                           
54 Nordiska motståndsrörelsen ’Vad är kulturmarxism?’ https://www.nordfront.se/vad-ar-kulturmarxism.smr 
[Hämtat 2017-12-20] 
55 Alex Singer, SD-Kuriren ’Nej till tvångsfördelad föräldraförsäkring’, 2015, nr 119 

https://www.nordfront.se/vad-ar-kulturmarxism.smr
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jobba. Vad som är intressant att påpeka här är att SD:s artikel är skriven av en man, medan de 

av NMR som tar upp kvinnan som fru och mamma är skriven av kvinnor. Denna uppdelning 

mellan verklighet och idealiserad politik som framkom i texter från NRK finns inte i lika stor 

utsträckning där – denna diskrepans i estetisk representation. SD kan acceptera att kvinnor 

kan vilja jobba, liksom att vilja jobba heltid, en syssla som kan hålla dem borta från hemmet 

och familjen. Men som nämnts ovan är SD:s syn på familjen fortfarande liknande den som 

NMR har, det vill säga om familjekonstellation med mamma, pappa och barn  

Vidare till meningar som sticker ut språkligt, från SD-Kuriren, och som handlar om kvinnor 

och arbete är dessa: ”[...] kunna garantera alla offentlighetsanställda inom vården rätt till 

heltid om de så önskar då gör vi en stor jämställdhetssatsning eftersom det främst är kvinnor 

som har dessa arbeten.”56 liksom 

”All arbetsmiljö ska vara säker och skadefri, inte endast arbetsmiljö där främst kvinnor 

vistas.”57 Båda dessa meningar är formulerade på ett sådan sätt att kvinnors arbete är något 

passivt, de jobbar inte – utan istället har arbeten, och på arbetsplatsen vistas kvinnor – det vill 

säga den transitiviteten som finns i meningen innebär att de blir påverkade av sin omgivning, 

snarare än påverkar den.  

     Den sociala praktiken sätter diskursen i en större samhällskontext, relaterad till rådande 

maktstrukturer – den diskurs som förs fram både av SD och NMR för fram vikten av familjen, 

kärnfamiljen, där mannen och kvinnan ska bidra till familjegemenskapen. Det ger kvinnan en 

identitet i något större, hon är inte bara själv, hon har sin familj. Detta är en diskurs som går 

emot den idag rådande diskursen, det vill säga den om individen och individualism, där valet 

ligger hos personen själv. Dock har det fortfarande funnit grupper och partier med 

konservativa värderingar som poängterat vikten av familjen, och en större 

gemensamhetsgrupp.58 Men att partier ger kvinnor alternativet av en mer tydligt definierad 

roll, än den de flesta kvinnor har idag – där man istället ska klara av allt, familj, jobb och ha 

ett privatliv- något som ju har lett till skapandet av ordet livspussel (och den diskussionen om 

ordet som fortfarande fortsätter) vilket påvisar hur svårt det är för många kvinnor att klara av 

och orka med allt. Det är också en tid ökande sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och 

utbrändhet har blivit allt vanligare. Att sen kunna använda den historiska rollen som kvinnan 

                                                           
56 Gabriella Hedarv, SD- Kuriren ’SD-Kuriren granskar myten ”SD är ett kvinnofientligt parti”’, 2015, nr 118 
57 Ibid. 
58 Kristdemokraterna ’Familj’ https://kristdemokraterna.se/familj/ [Hämtat 2017-12-20] 

https://kristdemokraterna.se/familj/
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haft som mor och fru, där jobb inte var något som hon gjorde, ger det dessutom mer 

trovärdighet.59  

4.2 Den naturliga kvinnan vs den feministiska kvinnan 

Hon säger att dagens feminism nedvärderar kvinnor och skapar offerroll. Hon anser att 

Sveriges kvinnor är fullt kapabla att förverkliga sina egna drömmar och uppnå egna mål utan 

hjälp från politikerna.60  

Detta säger Linnéa Cortés som är engagerad i Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Hon 

fortsätter med att säga att hon istället brinner för djurens rättigheter, i och med att dessa inte 

har en röst.61 Här är blue och red pill relevant igen, då hon beskriver hur feminismen 

”egentligen” är, vad den ”egentligen” gör mot kvinnor. Något som framkommer hos både SD 

och NMR är en anti-feministisk diskurs. Emot de kvinnor som stöttar den kampen och en 

attityd om att feministerna är fel sorts kvinna. Den feministiska kvinnan förpestar världen 

runtomkring dem och är hatisk. Hon för en kamp som inte behövs, som är onödig. Istället för 

att säga att den feministiska kvinnan står fel ideologiskt, så är felet hos henne och kulturen 

runtomkring. I och med denna formulering sätter hon även kvinnan som är feminist i en 

subjektsposition – hon är ett offer, just på grund av de åsikter som feminismen för fram. Men 

det finns också en kontrast här, mellan offret – det som kvinnor blir på grund av feminismen, 

och kvinnan i ett Sverigedemokratiskt samhälle – hon är istället fullt kapabel.  

Men denna kritik stoppar inte där, förutom att den feministiska kvinnan är hatisk är hon också 

nedvärderade mot kvinnor, för SD är jämställdhet det acceptabla ordet – från utgångspunkten 

att båda män och kvinnor har problem i samhället idag, och det behövs lagändringar som 

skulle hjälpa dem båda. SD säger också, mellan raderna, att de är bättre på jämställdhet än 

både Socialdemokraterna och Feminististiskt initiativ och tar upp politik gällande kvinnors 

rätt till heltid och hedersvål, där de menar att politik som de båda partierna för är tandlös eller 

bara prat. Detta i artikeln ”SD-Kuriren granskar myten: ’SD är ett kvinnofientligt parti’” där 

de lägger fram sin politik i frågor som berör kvinnor, för att visa att de just inte är ett 

kvinnofientligt parti.62 Och när SD säger att de inte är ett kvinnofientligt parti, så handlar det å 

ena sidan om ett försök att nå ut till kvinnor och locka dem till sig, men också att säga att bara 

                                                           
59 Försäkringskassan ’Sjukskrivningarna för reaktioner på svårt stress ökar mest’  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-
90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES [Hämtat 2017-12-22] 
 
60 Alex Singer, SD-Kuriren ’Alex Singer träffar Sverigedemokrater i landet’, 2015, nr 118 
61 Ibid. 
62 Hedarv ’SD är ett kvinnofientligt parti’ 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES
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för att de är emot den feministiska politik som de flesta andra partier i riksdagen idag stödjer, 

så betyder inte det detsamma som att de är kvinnofientliga. Men det är värt att poängtera att 

hälften av SD:s argument om varför de inte är ett kvinnofientligt parti tar upp män upp.  

Och i sammanhanget ska man inte glömma att kvinnor i grupp kan vara oerhört grymma och 

dömande gentemot andra kvinnor. Vi är experter på mobbning. Det visar sig rätt ofta, 

exempelvis när det gäller på vilket sätt feministerna bemöter alla som inte håller med dem 

idag, det vill säga – alla som inte ställer upp på att hata rätt typ av män.63  

En subjektspositionering som här är väldigt negativ, där kvinna är expert på mobbing, men 

allrahelst den feministiska kvinnan, som hatar män. Enligt de båda partierna framkommer ur 

diskursen att feminismen är en del av problemet, eller fienden. Om den inte fanns skulle flera 

av problemen försvinna. Samhället skulle vara mer fredligt, med mindre problem mellan män 

och kvinnor och kvinnor skulle dessutom ha större självkänsla. Feminismen vänder kvinnor 

från det som ska betyda mest – barn och familj, mot en kamp som enligt dem inte behövs. 

Feminismen här är det yttersta tecknet på blue pill – den falska verklighet som präglar det 

svenska samhället, allrahelst idag, med tanke på den feministiska regeringen som styrt landet 

sedan valet 2014. I och med det blir skillnaden mellan verkligen och uppfattningarna från de 

båda partierna tydlig. Verkligheten är fel eftersom den präglas så starkt av feminismen, från 

regeringsnivån till invånarnivå. Men de håller istället upp feminismen som dystopin, dit de 

inte vill nå. Frank Ankersmits estetiska representation kan alltså här ha två olika funktioner – 

dit vi vill, och dit vi inte vill. En tavla kan ju trots allt avbilda världen på ett fördelaktigt sätt 

eller mindre smickrande (Goyas porträtt av kungafamiljen eller Guernica). Här handlar det om 

det senare. Men i och med detta framkommer metapolitikens syfte, just eftersom Sverige nu 

styrs av en regering som är uttalat feministisk. Dessa två partier kan inte förändra politiken 

från Riksdagen (allra minst NRM), det är en omöjlighet. Det är en förändring som måste gå 

från folket till parlamentet. Likt många av de grupper som använder blue och red pill för att 

beskriva den verklighet de ser, används liknande beskrivningar av SD och NMR, men i olika 

utsträckning. Istället för att se att det finns olika ideologier som konkurrerar om den politiska 

makten och beskrivningen av samhället, så menar de att en är falsk och en är ”verklig”. Denna 

diskrepans, som påvisar den estetiska representationen, som nämndes ovan blir härmed en 

bieffekt av den blue och red pill världsbild.  

     Vidare till den språkliga undersökningen på temat om den naturliga kvinnan vs den 

feministiska kvinnan. En metafor som sticker från i NMRs artikel: ”[...] jag vill poängtera att 

                                                           
63 Maria Larsson, Nordiska motståndsrörelsen ’#NotMe’, 2017 https://www.nordfront.se/notme-en-text-om-
minus-och-plus-som-gar-fran-negativ-till-positiv.smr [Hämtat 2017-11-15] 
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det finns riktiga idioter och ”slemgubbar” där ute, även bland oss etniska nordbor. Det sker 

ibland även hemska övergrepp, visst gör det det, men det gynnar ingen att vi försöker finna 

”elefanten i rummet” som inte existerar.”64 Elefanten i rummet är en metafor som syftar på 

något som alla ser, men som man inte pratar om. Här menar journalisten att kvinnor som i och 

med #MeToo-uppropet berättar om sexuella övergrepp och sexuella trackaserier är som att 

försöka finna en elefant i rummet som inte existerar. Just denna formulering gör också 

användningen av metaforen onödig, meningen är att elefanten hela tiden finns där, det är inte 

något man behöver leta efter. Men hon menar att berättelsen om övergrepp av vita män, män 

från Sverige, inte egentligen stämmer – möjligtvis för att hon inte varit med om det. Och visst, 

trots #MeToo har inte alla kvinnor blivit utsatta för sexuella trakasserier, på samma sätt som 

alla män inte har sexuellt trakasserat kvinnor. Men det är ett logiskt felslut att mena att alla 

vittnesmål är falska på grund av hennes egna upplevelser. I och med den estetiska 

representationen så bör ju som redan nämnt den som representerar och de som representeras 

inte vara identiska, men det innebär också att endast en del blir just representerade.65 

     Vidare till den sociala praktiken på detta tema, feminismen har varit en ideologi som fått 

sort följe på ett bredare plan i och med sociala medier, och feminism är något som de flesta 

hör talas om både från skolan och från sin kvinnliga favorit artist (Zara Larsson, Beyoncé och 

Taylor Swift), feminismen har varit svår att komman ifrån de senaste fem åren i och med 

bland annat sociala medier som blivit en plattform att nå ut till mycket fler människor.66 

Detta har skapat en bild av att feminism är det rådande, med kvinnan högt upp i samhället och 

mannen längre ned – en bild som framgår både i den tidigare forskningen och från meninist 

grupper, så som de beskrivits i teoriavsnittet om blue och red pill. Och en antifeministisk 

diskurs blir därmed svaret när partier och personer uppfattar det som om kvinnor är den grupp 

som har mest fördelar i samhället. Denna typ av diskurs har just uppmärksammats efter att 

Trump valdes till president i USA, där många av hans väljare var vita män som ansåg att 

andra grupper fick fördelar som de inte fick, och därmed att de var den marginaliserade 

gruppen.67 I och med upprop som #MeToo eller när kvinnor som Zara Larsson skriver på sin 

                                                           
64 Ibid.  
65 Ankersmit (1997), s. 46-47 
66 Time, ’17 famous women on what feminism means to them’ http://time.com/2861278/famous-women-
feminism/ [Hämtat 2017-12-15] 
 
67 Mona Chalabi, The Guardian, ’Trump’s angry white men – and why there are more of them than you think’ 
https://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/08/angry-white-men-love-donald-trump [Hämtat 2017-12-
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blogg att hon hatar män (på gruppnivå ej individnivå) bekräftar det partier som SD och NMR 

världsbild om att kvinnan har mer makt än vad hon säger, och att feminismen bara är 

någonting negativt och destruktivt.68  

 

4.3 Hon ska stötta mannen 

Att tala om kvinnan är att tala om mannen. Till den grad att man kan undra om kvinnan 

existerar i sig själv, för sig själv, enligt dessa två partier. När hon nämns, nämns han. Det är 

ett par, de hör ihop. Hennes rättigheter vid en graviditet kan inte nämnas utan hans rättigheter 

vid en graviditet. Hon ska stötta honom. Den tvåsamheten som nämndes i det första temat 

tangerar även på denna, de är sammankopplade, interdiskursiviteten är här märkbar – men 

ändå finns det ett syfte i att behandla dem som två olika teman, två olika diskurser. För något 

som återkommer är kvinnan för mannen, men utanför tvåsamheten. Det här är istället 

tvåsamhetens eftereffekter – om kvinnan och mannen hör ihop som ett par, naturligt. Detta 

går att se i citatet nedan från NMR: 

Kvinnor är orsaken till att många män strider. Det är kvinnor som tänder lågan som får 

männen att fatta mod. När kvinnligheten tynar bort i form av feminismen finns det ingen att 

tända gnistan i männen. Männen blir veka och kvinnorna tappar respekt för dem. En ond 

cirkel vi måste bryta oss loss från.69  

I SD-Kurirens nummer från juni 2015 hade de ett temanummer om barn och barns rättigheter, 

där de listade 46 punkter i sitt ”barnprogram” som inleddes med två punkter som inte alls har 

med barens rättigheter att göra, det handlade om ge papporna en rätt till betalt ledighet för 

ultraljudsbesök och förbättra hur processen ser ut när det gäller att fastställa faderskap. Det 

bör tilläggas att flera av punkterna på listan är till kvinnors fördel, bland annat att utbilda fler 

barnmorskor, men det sticker ut när ett program för barnensrättigheter inleds med mannens 

rättigheter.70 Något som även är intressant med detta citat är att det är kvinnor som gör, som 

är aktiva, transitiviteten i denna mening är därmed omvänd den tidigare, där det här är kvinnor 

som påverka.  

Kvinnor ger män modet att våga gå ut i strid, detta tack vare kvinnors naturliga kvinnlighet. 

Den naturliga kvinnligheten innefattar bland annat kvinnors möjlighet att få barn, som de är 

biologiskt utformade för – det är naturligt, att föra arvet vidare. Den måste bevaras, 

                                                           
68 Zara Larsson, personlig blogg, ’I tydlig punktform ska jag här förklara’ 2015 
http://www.zaralarsson.se/2015/06/30/tydlig-punktform-ska-jag-har-forklara/ [Hämtat 2017-12-20] 
69 Mia Andrén, Nordiska motståndsrörelsen ’Kvinnor är orsaken till att många män strider’ 2017 
https://www.nordfront.se/kvinnor-ar-orsaken-till-att-manga-man-strider.smr [Hämtat 2017-11-15] 
70 SD-Kuriren, ’Alla punkter i barnprogrammet’, 2015, nr 120 
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feminismen förstör den. I artikeln för det fram att det är kvinnorna som får männen att samla 

modet för att gå ut i strid. Vad det är för typ av strid framgår inte från texten, om det rör sig 

om en mer metaforisk strid – det vill säga det arbete som NMR gör. Utifrån formuleringen 

”ser på när hans land går under” syftar hon på det sistnämnda. Hon refererar till den naturliga 

kvinnligheten, i samma stycke som hon skriver att det är både kvinnor och män som behövs 

för att föra arvet vidare.71 Glappet finns återigen här, mellan vad NMR skriver att kvinnor vill 

och vad kvinnor gör i sina liv, men detta kan återigen förklaras utifrån red och blue pill – att 

kvinnor inte kan veta vad de vill på grund av hur samhället ser ut.  

Vad som framkommer gällande denna diskurs om hur mannen och kvinnan hör ihop på ett 

naturligt sätt är en skillnad mellan SD och NMR. SD pratar om familjen som en naturlig 

konstellation, mamma, pappa och barn – men där kvinnan har många fördelar som mannen 

också vill ha, från att kunna vara med på ultraljud, till faderskapstester och en gemensam 

vårdnad när det finns ett fastställt faderskap.72 Men i också i hur staten inte bör ha någon rätt 

att lägga sig i den familjen, att bestämma att det ska vara en mer uppdelad föräldraförsäkring, 

som uppmanar pappan att ta ut fler veckor. Så även om SD förespråkar mer jämställdhet till 

familjen, så handlar det ytterst om att mannen vill ha fler rättigheter på det här området.   

Språkligt sett så finns det flera saker som sticker ut kring kvinnans roll att stötta mannen, och 

på detta tema finns det flera metaforer som använts. I citatet ovan är det kvinnorna som tänder 

lågan hos männen, det är kvinnor som tänder mäns gnista – detta är en metafor som tycks 

syfta på sexuell gnista eller låga, eftersom det är så sexualitet (men också kärlek) ofta beskrivs 

– som passion och brinnande. Kvinnorna väcker det hos männen, men utan försvinner 

männens maskulinitet – och med feminismen så kan kvinnorna inte väcka den. Det skapar ett 

slags moment 22 i det moderna svenska samhället. ”Det jag läser in här mellan raderna är att 

det återigen handlar om att slå split mellan könen. Den svenske mannen är överlag redan så 

vingklippt i sin maskulinitet att häften vore nog.”73 Det finns ytterligare en metafor här – att 

mannen är vingklipp – det viss säga fråntagen eller distanserad från sin naturliga maskulinitet. 

Att vara vingklipp är som en höna som inte längre kan flyga, det vill säga att utföra ett 

normalt beteende. Här är det mannen som är vingklippt i sin maskulinitet, vilket här syftar på 
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att maskulina uttryck inte längre accepteras i samhället.74En av de märkligare metaforerna av 

dem alla bland dessa två partiers artiklar är denna: 

Konsekvensen blir att männen blir ännu mer osäkra, försöker anpassa sig, förändra sig, 

tassa ännu mer på tå. Och vad gör det med spänningen mellan man och kvinna? Ja, 

självklart: Om du tar bort minus och plus ur en magnet så kommer magneten en dag att 

vara värdelös. Minus och plus kommer att söka sig, på varsitt håll, till andra motpoler.75  

Denna mening hänger vidare på den om den vingklippta mannen, som ”tassar på tå” 

(ytterligare en metafor), detta tar bort spänningen mellan män och kvinnor, så blir det inte 

längre attraherade av varandra. De menar att detta sker i samhället, men att på grund ”blue 

pill” är det som märket av problemet, förrän en är villig att ”take red pill” – vilket ju är en del 

av metapolitiken.   

     Slutligen till sociala diskursen på temat om kvinnans roll att stötta mannen. Den diskurs 

som framkommit här handlar om, allrahelst från NMR, att om kvinnor är att kvinnorna kan få 

männen att vara riktiga män, maskulina män. Detta hänger även ihop med det första temat, 

om kvinnan som mor och fru, eftersom det är en del av deras naturliga roll (även om SD även 

ser att jobb kan finnas med i hennes liv), det vill säga den interdiskursivitet som framkommit 

där. Men allt detta kan kopplas samman med den traditionella bilden av kvinnan, med så 

kallade ”kvinnliga egenskaper” så som hjälpsam, snäll, vårdande, empatisk, osv. Men vad 

som också framgår av denna diskurs från partierna är att det båda återkommer till mannen, 

gång på gång, när det talar om barn och när det talar om kvinnan, så verkar de inte kunna 

lämna mannen utanför. Som redan nämnt är artiklarna från NMR skriva av kvinnor, medan 

majoriteten av de från SD är skriva av män, vilket för fram meddelandet att kvinnor önskar 

detta.  
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5. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur NMR och SD framställer kvinnan i texter 

riktade till partimedlemmar. Detta arbete har gjord utifrån två större frågor, liksom tre mer 

specifika frågor:  

1. Hur framställs kvinnan av Sverige Demokraterna och Nordiska motståndsrörelsen? 

 Vad är kvinnans roll?  

 Hur motiverar de den rollen? 

 Vad används den till? 

2. Hur kan kvinnor lockas via denna retorik? 

Utifrån de tre teman som denna uppsats har utforskat så har dessa två partier framställt 

kvinnan i diskurserna som mor och fru, där NMR har i stötte utsträckning beskrivit det som 

det yttersta syftet kvinnan har, medan SD har i texterna visat att jobb kan ha betydelse för 

kvinnan också, även om formuleringarna visar kvinnans arbete som något passivt. Och när 

hennes huvudsakliga roll är som mor och fru görs kärnfamiljen helig, där mannen och 

kvinnan hör ihop just eftersom de kan få barn tillsammans på ”naturlig” väl, tillskillnad från 

homosexuella par. Där också kvinnans möjlighet att få barn definierar henne. Staten bör inte 

lägga sig i hur en familj vill lägga upp sina första år tillsammans. Det är dessutom kvinnan 

som ger mannen det som krävs för att kunna vara den maskulina mannen som kvinnan 

behöver, när hon i sin tur är den naturliga feminina kvinnan, som accepterar drag som 

historiskt kodats som feminina, så som omtanke och empati. I denna roll ingår att kvinnan 

som ska bistå mannen, i familjen, i hemmet, med det politiska arbetet – men också hur 

diskursen om kvinnans roll blir en diskurs om mannens roll. Som visar att även om kvinnan är 

viktigt i metapolitiken för dessa partier, så kommer mannen ändå först.  

Men för att åstadkomma denna metadiskurs krävs ett avståndstagande från feminismen, 

eftersom enligt deras tolkning så har feminismen två sidor – å ena sidan att samhället redan är 

jämställt liksom att den feministiska kvinnan ser på andra kvinnor som offer och hon är expert 

på mobbning. Och därför måste kvinnan göra ett val. Eftersom det är partier som för en 

antifeministisk diskurs, och för fram vilken av att kvinnan ska stötta mannen på olika sätta; 

vad som gör detta möjligt är just det första temat om kvinnan som mor och fru. Det är så 

diskurserna fungerar, når ut, där de fungerar som argument för varandra, istället för att vara 
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separata diskurser. En annan orsak till diskursen emot feminismen från båda två partier kan 

också ses just i hur mannan är den som har första prioritet – även när de pratar om kvinnan 

eller barn, så är det han som diskuteras.  

Vad som också har framkommit från analysen är just det estetiska glapp som Frank 

Ankersmit framställer, här mellan den verkliga kvinnan och kvinnan som beskrivs av 

partierna. Men vad som också visats är just att denna diskrepans har används till att kunna 

förklara att grund av bland annat feminismen så kan inte kvinnan veta vad hon verkligen vill – 

det är något som istället partierna presenterar.  

Att diskutera hur kvinnor lockas av retoriken från dessa två partier är svårt i och med att 

denna uppsats ej använt intervjuer av partimedlemmar, men det är värt ändå att ta upp, i och 

med att alla artiklarna från NMR var skriva av kvinnor, dock mycket färre när det gäller SD. 

Men vad innehållet i diskurserna ger kvinnor är en tydligt definierad roll, som huvudsakligen 

riktar in sig på arbetet i hemmet, och därmed erbjuder kvinnor en möjlighet att inte ta på sig 

allt, att inte behöva lägga alla bitarna i livspusslet själv utan istället huvudsakligen fokusera på 

hemmet och lämna de andra bitarna till hemmet.  

5.1 Vidare forskning 

Utifrån de resultat som presenterats i denna uppsats så kan det konstateras att det skulle 

behövas vidare forskning som kan via intervjuer undersöka kopplingen mellan SD och NMR 

bild av kvinnan och kvinnors intresse av dessa partier. För medan SD har dubbel så många 

män som kvinnor som stödjer partiet, är det värt att vidare undersöka huruvida det är politiken 

i dessa frågor som får medlemmar och väljare att vända sig till partiet, eller deras politik i 

övriga frågor. När det gäller NMR har det visat sig vara en större koppling mellan denna 

politik och kvinnors engagemang för partiet, eftersom det varit just kvinnliga medlemmar som 

valt att skriva om dessa frågor. Mer generellt så behövs det mer forskning på högerextrema/ 

invandringskritiska partier på högerkanten och deras åsikter om kvinnan och feminism. Som 

nämndes i Problemformuleringen har flera studier gjorts för att undersöka hur de konstruerar 

maskulinitet i deras politik, men detta blir mindre relevant när det är partier som genom sina 

texter för fram vilken bra politik de har för kvinnor (att de just inte är kvinnofientliga) när 

diskurserna om kvinnan mer handlar om mannen.   

 

 



30 
 

Referenser 

Artiklar 

(2015). ”Alla punkter i barnprogrammet”, SD-Kuriren, nr 120.  

Hedarv, Gabriella (2015). ”SD-Kuriren granskar myten: ’SD är ett kvinnofientligt parti’, SD-

Kuriren, nr 118.  

Singer, Alex (2015). ”Nej till tvångsfördelad föräldrarförsäkring”, SD-Kuriren, nr 119.  

Singer, Alex (2015). ”SDTV:s Alex Singer träffar Sverigedemokrater landet runt”, SD-

Kuriren, nr 118,  

Böcker 

Ankersmit, Frank. (1997). Aesthetic politics. Stanford: Stanford University Press.  

Bergström, Göran & Kristina Boréus (red.) (2012). Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.  

Deland, Mats, Fredrik Hertzberg & Thomas Hvitfeldt (red.). (2010). Det vita fältet: samtida 

forskning om höger extremism. Uppsala: Swedish Science Press.  

Esaiassonm Peter & Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud. 

(2017). Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Sockholm: 

Wolters Kluwer.  

Fairclough, Norman. (2015). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. 

Johannessen, Asbjorn & Per Arne Tufte. (2010). Instroduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. Malmö: Liber.  

Köttig, Michaela, Renate Bitzan & Andrea Petö (red.). (2017). Gender and far right politis in 

Europe. London: Palgrave Macmillan.  

Svensson, Peter & Göran Ahrne (red.). (2013). i Handbok i kvalitativa metoder, av G Ahrne 

& P Svensson (red.), Lund: Studentlitteratur. 

Wittgenstein, Ludwig. (1978). Filosofiska undersökningar. Stockholm: Bonnier.  

Yeffeth, Glenn (2003). Taking the red pill: science, philosophy and religion in The Matrix.  

 



31 
 

Forskningsartiklar 

Fairclough, Norman (1993). ‘Critical discourse analysis and the marketization of public 

discourse: the universities’ i Discourse and society. Vol. 4, no. 2.  

Ferber, Abby L. (2000). ’Racial worriors and weekend warriors. The Construction of 

masculinity in mythopoetic and white supremacist discourse’ i Men and Masculinities, vol 3, 

no. 1. 

Hubinette, Tobias & Carina Lundström (2011). ’Sweden after the recent election: The double 

binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of ”Old Sweden” and 

the passing of  ”Good Sweden’ in Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 19, 

no. 1.  

Kelly, Annie (2017) ‘The alt-right: reactionanary rehabilitation for white masulitnity. The US 

alt-right extremism is a logical consequence of mainstream neo-conservatism’ i Soundings: A 

journal for politics and popular culture, no. 66.  

Keskinen, Suvl (2013). ’Antifeminism and white identity politics: Political antagonisms in 

radical right-wing populist and anti-immigration rhetoric in Finland’ i Nordic Journal of 

Migration Research, vol. 3, no. 4.  

Norocel, Christian (2010). ‘Constructing radical right populist resistance: metaphors of 

hetrosexist masculinities and the family question in Sweden’ in Nordic Journal for 

Masculinity Studies, vol. 5, no. 2.  

Näsström, Sofia (2006) ’Representative democracy as tautology’ i European Journal of 

Political Theory, vol. 5, no. 3. 

Webbsidor 

(2014), “17 famous women on what feminism means to them”, Time, nedladdat 15 december 

2017.  http://time.com/2861278/famous-women-feminism/  

Andrén, Mia (2017), ”Kvinnor är orsaken till att många män strider”, NMR:s hemsida, 

nedladdad den 20 november https://www.nordfront.se/kvinnor-ar-orsaken-till-att-manga-man-

strider.smr 

Avci, Gulan (2017), ”Kvinnofientlighet bakom SDs syn på aborträtten”, Dagens samhälle, 

nedladdat den 14 november, https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kvinnofientlighet-bakom-

sds-syn-pa-abortratten-18192 

http://time.com/2861278/famous-women-feminism/
https://www.nordfront.se/kvinnor-ar-orsaken-till-att-manga-man-strider.smr
https://www.nordfront.se/kvinnor-ar-orsaken-till-att-manga-man-strider.smr
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kvinnofientlighet-bakom-sds-syn-pa-abortratten-18192
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kvinnofientlighet-bakom-sds-syn-pa-abortratten-18192


32 
 

Chalabi, Mona (2016), “’Trump’s angry white men – and why there are more of them than 

you think”, The Guardian, nedladdat den 15 december 2017. 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/08/angry-white-men-love-donald-trump  

Kimming, Elisabeth (2017), ”Ska vi vara duktiga tjejer eller tidlösa kvinnor?”, NMR:s 

hemsida, nedladdad 20 november https://www.nordfront.se/ska-vi-vara-duktiga-tjejer-eller-

tidlosa-kvinnor.smr 

Larsson, Maria (2017), ”#NotMe – en text om minus och plus som får från negativ till 

positiv”, NMR:s hemsida, nedladdad den 20 november https://www.nordfront.se/notme-en-

text-om-minus-och-plus-som-gar-fran-negativ-till-positiv.smr 

Larsson, Zara (2015), ’I tydlig punktform ska jag här förklara’ nedladdat den 20 december 

http://www.zaralarsson.se/2015/06/30/tydlig-punktform-ska-jag-har-forklara/  

(2017), ”M näst störst – SD tappar mest”, Dagens nyheter, nedladdat den 20 november 

https://www.dn.se/nyheter/politik/m-nast-storst-sd-tappar-mest/ 

Marche, Stephen (2016), “Swallowing the Red Pill: a journey to the heart of modern 

misogyny”, The Guardian, nedladdat den 5 december 2017. 

https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/14/the-red-pill-reddit-modern-misogyny-

manosphere-men  

Myhrén, Lotta (2014), ”Antalet adoptioner har minskar med 65 procent på tio år”, Sveriges 

radio, nedladdat 15 december 2017.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6033895  

”Partisympatiundersökningen november 2017”, Statistiska centralbyrån, nedladdat den 25 

november, http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-

psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--partisympatier/ 

”Partisympatiundersökningen maj 2017”, Statistiska centralbyrån, nedladdat den 25 november 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-

psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--partisympatier2/ 

Rosén, Hans (2017), ”DN/Ipsos: M mindre än SD för första gången”, Dagens nyheter, 

nedladdat den 20 november https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-m-mindre-an-sd-for-

forsta-gangen/ 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/08/angry-white-men-love-donald-trump
https://www.nordfront.se/ska-vi-vara-duktiga-tjejer-eller-tidlosa-kvinnor.smr
https://www.nordfront.se/ska-vi-vara-duktiga-tjejer-eller-tidlosa-kvinnor.smr
https://www.nordfront.se/notme-en-text-om-minus-och-plus-som-gar-fran-negativ-till-positiv.smr
https://www.nordfront.se/notme-en-text-om-minus-och-plus-som-gar-fran-negativ-till-positiv.smr
http://www.zaralarsson.se/2015/06/30/tydlig-punktform-ska-jag-har-forklara/
https://www.dn.se/nyheter/politik/m-nast-storst-sd-tappar-mest/
https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/14/the-red-pill-reddit-modern-misogyny-manosphere-men
https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/14/the-red-pill-reddit-modern-misogyny-manosphere-men
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6033895
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--partisympatier/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--partisympatier/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--partisympatier/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--partisympatier2/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--partisympatier2/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--partisympatier2/
https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-m-mindre-an-sd-for-forsta-gangen/
https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-m-mindre-an-sd-for-forsta-gangen/


33 
 

(2016) ’Sjukskrivningarna för reaktioner på svårt stress ökar mest’ , Försäkringskassan, 

nedladdat den 22 november https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-

e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES  

”Socialkonservativa tänkare och tankar, Sverigedemokraterna, nedladdat den 20 november, 

https://sd.se/socialkonservativa-tankar-och-tankare/ 

Utter, Helena (2010), ”Många svenskar väljer liv utan barn”, Aftonbladet, nedladdat 15 

december 2017. https://www.aftonbladet.se/wendela/article12679520.ab  

(2017), ”Vad är kulturmarxism?”, Nordiska motståndsrörelsen, nedladdat 20 december 2017. 

https://www.nordfront.se/vad-ar-kulturmarxism.smr 

”Val till Riksdagen – ålder och kön”, Valmyndigheten, nedladdat den 25 november, 

http://www.val.se/val/val2014/alkon/R/rike/alderkon.html 

”Vår politik”, Nordiska motståndsrörelsen, nedladdat den 20 november, 

https://www.nordfront.se/var-politik.smr 

 

 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES
https://sd.se/socialkonservativa-tankar-och-tankare/
https://www.aftonbladet.se/wendela/article12679520.ab
https://www.nordfront.se/vad-ar-kulturmarxism.smr
http://www.val.se/val/val2014/alkon/R/rike/alderkon.html
https://www.nordfront.se/var-politik.smr

