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Paradox, (para)doxa or the paradoxical doxa  
- A retroductive study of the figure of paradox within contemporary political 

discourse  
This retroductive study aims to examine in what way paradoxes figure in contemporary 
political discourse, and what political effects arise therefrom. To this end, the study will 
address an extreme example – Swedish right-wing nationalism - which often is accused of 
being paradoxical; for example, when right-wing nationalistic discourse – often explicitly 
anti-feminist – begins to appropriate a feminist analysis in order to engage in contemporary 
political events. Such was the case when news of what happened in Cologne on New Year’s 
2015/2016 reached Sweden. An important theoretical framework for this study is Michael 
Billig’s Ideological Dilemmas, and his theories on common sense and intellectual- versus 
lived ideology. According to Billig ‘doxa’ constitutes various contradictory values, and in this 
way, doxa is inherently paradoxical. Therefore, in order to understand and define the figure 
paradox, first we need to investigate how our own liberal doxa operate paradoxically, and 
what are both the rhetorical and political implications of the paradoxes constitutive of liberal 
common sense. The analysis of this study suggests that liberal discourse has, to a certain 
degree, facilitated the growth and effectiveness of right-wing nationalist discourse that has 
drawn on cultural differences as a permissible ground for a debate surrounding the future of 
western liberal principles and the defence of women’s rights.  
 
Keywords: paradox, doxa, right-wing nationalism, liberalism, feminism, political discourse, 
ideological dilemma.  
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We cannot get rid of paradoxes by saying that they are more worthy of Carroll’s 
[literary] work than they are of the Principia Mathematica. What is good for 
Carroll is good for logic. We cannot get rid of paradoxes by saying that the barber 
of the regiment does not exist, any more than the abnormal set exists. For 
paradoxes, on the contrary, inhere in language, and the whole problem is to know 
whether language would be able to function without bringing about the insistence 
of such entities. 

(Gilles Deleuze) 
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1 Inledning  
Paradoxer har förundrat och upptagit människor i alla tider. Olika paradoxala förhållanden har 

fått flertalet tänkare att erkänna sig besegrade av icke-logiken. Figuren paradox är lika 

intressant som den är svårdefinierad och den präglar i stor omfattning vårt sociala tillika 

politiska liv. Paradoxen är tvetydig och har haft olika betydelser genom tiderna och som figur 

har den alltid haft en speciell roll inom retorikvetenskapen. Mitt intresse för paradoxen är 

dock inte enbart historiskt. Med denna uppsats vill jag titta närmare på figuren paradoxen ur 

ett retorikvetenskapligt perspektiv, dock ur en specifik och samtida politisk kontext där jag 

ställer mig frågan hur vi kan förstå figuren paradox idag och vilka konsekvenser den får för 

våra försanthållanden och verklighetsuppfattningar. Undersökningen har således som intresse 

att utreda definition såväl som politisk funktion och huruvida vi kan ompröva idén om figuren 

paradox i en samtida kontext.  

För att göra detta vill jag använda mig av ett extremt exempel – den 

högernationalistiska politiska diskursen. Denna blir ofta anklagad för att vara just paradoxal, 

med argument i stil med ”hur är det möjligt att åberopa demokratiska rättigheter samtidigt 

som man förespråkar en anti-demokratisk politik?”. Detta förefaller motstridigt och borde 

enligt all logik slå hål på trovärdigheten1 i deras politik. Samtidigt tycks det råda en ökad 

uppfattning om att den kritiska strategi som framhåller trovärdigheten inom politisk diskurs 

inte är lika effektiv som vi kanske tidigare trott. Och att paradoxer i stället för att utgöra 

gränsen för vad som är tänkbart och politiskt trovärdigt i sig själva är både operativa och 

effektiva inom politik idag. Om vi höjer blicken och ser till en bredare politisk kontext blir det 

snabbt tydligt att även den innehåller sina paradoxala element. Hur ska vi exempelvis förstå 

den politik som startar krig med motiveringen att den därmed ska kunna bibehålla fred, eller 

att ett i grunden borgerligt parti numera går under parollen ”det nya arbetarpartiet”? Dessa 

förhållanden skulle kunna kallas paradoxala, däremot tycks vi helt ha förlikat oss med dem. 

Hur kommer det då sig att vissa paradoxer är accepterade och andra inte? Och vad säger det 

om den politiska diskursen som sådan? 

Innan vi undersöker vilka retoriska och politiska implikationer figuren paradox har för 

vår samtida politiska diskurs i Sverige vill jag först, väldigt kortfattat, redogöra för idén om 

paradoxen historiskt. Detta för att ge en uppfattning om var den placerats inom retoriken 

innan den kom att definieras i modern tid.  

                                                
1 Trovärdighet i sig är kopplat till doxa, eller (para)doxa. Det som befinner sig utanför den etablerade doxan är 
inte tänkbart i den mening att det inte ingår i vår verklighet som vi uppfattar den, d.v.s. inte trovärdigt.  
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1.1 Paradoxens historia 

Med tiden har paradoxen som sagt kommit att beskrivas på olika sätt. För att göra dess 

historia mer greppbar har jag delat in paradoxen i tre olika typer: den logiska/filosofiska, den 

litterära/tropologiska och den retoriska/doxologiska. För alla komplexa frågor finns det inga 

enkla svar, vilket även gäller paradoxen. Därför ska dessa typer inte betraktas som statiska, 

utan snarare ses som en vägledning genom denna synopsis.  

För filosofin har paradoxen haft en avgörande roll där den tvingat tänkare att hantera 

frågor med flera svar än ett. En av de mest kända paradoxerna är Zenons paradox, eller 

rörelseparadoxen. Denna paradox bygger på dilemmat av en konstant förflyttning som aldrig 

når fram till sitt mål. Förflyttningen mellan punkt A och punkt B är villkorad till mitten av 

punkterna. Vid förflyttning kommer mitten att utgöras av en ny punkt C. Nästa steg blir därför 

villkorat till mitten av punkt C och punkt B. På detta sätt resulterar förflyttningen framåt i en 

oändlig mängd nya punkter och målet kommer således aldrig att nås. Denna typ av paradox 

kallar jag logisk/filosofisk och dess paradoxala karaktär uppstår då slutsatsen står i 

motsägelse till de uppställda premisserna och därmed blir logiskt oacceptabel även om 

slutsatserna i sig innehåller ”sanning”.  

Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca (1971) beskriver paradoxen, eller 

paradoxala uttalanden, som kvasi-logiska. Dessa uttalande kräver dissociation mellan 

sammanhang och mening och blir enbart begripliga då vi dissocierar en del av vår förståelse 

av dem. De skriver att ”[p]aradoxical expressions always call for an effort at dissociation” 

(Perelman och Olbrechts-Tyteca 2001, s. 443). Paradox enligt denna definition är således 

kopplad till logik, där vi som mottagare förhåller oss till ambiguiteten i vissa ord eller 

begrepp genom att avskärma eller undvika en betydelse för att på så sätt skapa mening. Å 

andra sidan sammankopplar de även paradoxen med dess litterära/tropologiska typ då de 

beskriver den som näraliggande oxymoron, sammanförande av ord som är ömsesidigt 

uteslutande (Perelman och Olbrechts-Tyteca 2001, s. 444). Figuren oxymoron anspelar på 

inkompatibla elementen i begreppen för att på så sätt skapa en stilistisk effekt. Ett av de mest 

välkända exemplen för den litterära/tropologiska paradoxen återfinns i William Shakespeares 

Romeo and Juliet och repliken ”O brawling love! O loving hate!” (Shakespeare 2012, s. 136). 

Ytterligare ett berömt exempel är George Orwells dystopi 1984 med sin introduktion av 

doublethink och där statens tre ledmotiv är ”War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is 

strength” (Orwell 1992, s. 6).  

Quintilianus skriver att en talare som talar för en paradoxal sak blir tvungen att 

argumentera ”paradoxical” vilket översättes som ”anything that is contrary to common 
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expectation” (Quintilianus 2001, s. 199 övers. Donald A. Russel). I Encyclopedia of Rhetoric 

(2001) definieras paradox kortfattat som ”contrary to doxa or received opinion” (Sloan 2001, 

s. 551). I enlighet med denna doxologiska förståelse av figuren paradox behöver vi först 

undersöka dess motsats, doxa. Doxa definierad av Mats Rosengren (2008) är ett begrepp för 

verkligheten som den verkar för oss människor och inte nödvändigtvis vad den är. Rosengren 

kopplar en doxisk syn på världen och kunskap till det mänskliga måttet logos som ”skapat en 

doxa som framställer världen just sådan som den framträder för oss” (Rosengren 2008, s. 72). 

Denna skapade doxa gör enligt Rosengren inga anspråk på att vara evig eller statisk, tvärtom 

består den av situerad kunskap som är specifik för en viss tid och socialt sammanhang (ibid.). 

Enligt Rosengren inbegriper doxa allt vårt tänkande, från ideologi på makronivå till våra 

klädval på mikronivå. På samma sätt är den oerhört svår att identifiera eftersom den ”döljer 

sig bakom det självklaras och verklighetens mask” (Rosengren 2008, s. 80). Doxan kan 

således ta sig uttryck inom de mest specifika sammanhang till de mest generella, de 

sistnämnda även kallat sensus communis (common sense) (ibid.).  

För denna doxologiska förståelse av begreppet är paradox det som ligger utanför eller 

i kontrast till en gemensam uppfattning av vår verklighet. Paradoxen förstås som det vilket 

går emot vad som förefaller riktigt eller trovärdigt. Gränsdragningen mellan paradox och doxa 

är följaktligen väldigt tydlig här. Denna motsättning mellan ”para-doxa” och ”doxa” kan 

däremot resultera i tvetydiga effekter. Ur denna förståelse av paradoxen måste vi vara öppna 

för möjligheten att paradoxen kan tränga igenom uppfattningar och det som verkar vara. Ur 

det perspektivet kan paradoxen avslöja en mer essentiell sanning. Vi kan bland annat se till 

Platons exempel ur Staten med en rak pinne som förefaller böjas i ett glas med vatten, där 

sanningen inte överensstämmer med vad som verkar (Staten, 602c-d). För uppsatsen blir den 

doxologiska förståelsen, där relationen mellan doxa och paradox är etablerad, mest relevant. 

Däremot behövs en mer samtida förståelse av relationen än den Quintilianus ger oss.  

Ett för uppsatsen centralt teoretiskt verk är Michael Billigs Ideological Dilemmas 

(1988). Denna erbjuder en bredare förståelse av figuren paradox. För Billig utgör 

motsättningar vår verklighet eftersom motsättningarna är en förutsättning för vårt sociala 

tänkande. Han skriver: ”Without these oppositions there would be no way of arguing about 

dilemmas or understanding how opposing values can come into collision.” (Billig 1988, s. 

17). Det paradoxala är inte vad som ligger utanför eller verkar stå i motsättning med det 

allmänt sanna eller accepterade för Billig, det paradoxala är i stället vad som utgör vår 

förmåga att resonera och värdera. Utifrån Billigs teorier får figuren paradox en konstituerande 

roll snarare än en kritisk sådan. Figuren paradox har, som vi redan konstaterat, genom 
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historien utgjort ett problem eller en logisk motsättning som mer eller mindre tvingat oss att 

tillämpa ett kritiskt perspektiv på två motstridiga, men likvärdigt sanna, förhållanden. Då vår 

doxa, vår uppfattning om verklighet och sanning, i sig är paradoxal, kan inte det paradoxala 

längre vara utanförliggande, utan i själva verket konstituerande. Figuren paradox är inte 

längre i motsättning med doxa. Vad gör då det med den kritiska funktion figuren paradox 

tidigare inneburit, samt hur manifesterar sig detta i vår samtida politiska diskurs? 

 Dagens politiska diskurs i Sverige innehåller paradoxala element vilka vi 

uppmärksammar eller låter oss gå obemärkt förbi. Dessa paradoxer har samtidigt öppnat upp 

för vissa politiska vändningar som både verkat konstruktivt och destruktivt. Fler aktörer har 

etablerat sig inom den politiska sfären, vilket även har kommit att innebära fler extrema 

röster. Deras extrema budskap påverkar och får givetvis konsekvenser för det politiska 

klimatet, som stundom upplevs mer desorienterat än någonsin. Vi måste behandla allt 

paradoxalt tänkande, de mest extrema rösterna inräknade, för att kunna utforska 

motsättningarna som är grundade i doxan snarare än utanför. På så sätt kan vi försöka reda ut 

hur vi ska förmå orientera oss bland motsättningarna. Att avfärda dessa aktörer baserat på 

deras motstridiga karaktär är i sig motsägelsefullt inom en doxa som i sin självaste existens 

består av motstridiga förhållanden. Dessutom tycks alla försök hittills att avfärda dem baserat 

på deras paradoxala karaktär vara resultatlösa, och vissa skulle t.o.m. gå så långt som att 

hävda att det har haft en motsatt effekt.  

 
1.2 Kontextuell bakgrund 

Att undersöka figuren paradox i vår nutida politiska diskurs förutsätter en samtida kontext 

som ringar in problematiken. Eftersom uppsatsen ämnar utreda paradoxens förhållande till 

doxa, och vice versa, blir ett situationellt förhållningssätt till problemformuleringen mest 

intressant. Genom ett sådant samtida exempel är förhoppningen att synliggöra hur figuren 

paradox opererar inom den politiska diskursen. Ett modernt paradoxalt fenomen är partier 

med en uttalad patriarkal ideologi som samtidigt förespråkar jämställdhet och kvinnors 

rättigheter. Denna paradox blev en uppmärksammad del av den politiska diskursen under 

våren 2016. Ett centralt tema för diskursen var könad kulturalism, där tonvikten lades på hur 

kulturella olikheter tar sig uttryck i samhället främst genom maktfördelningen mellan könen. 

Allt började bara några dagar in på det nya året då medierna började rapportera om Tyskland.  

Nyårsnatten mellan 2015 och 2016 ägde en mängd övergrepp rum i Tyskland. I städer 

som bland annat Köln och Hamburg vittnade kvinnor om hur de befunnit sig på offentliga 

platser för att fira där män i större grupper omringat och sexuellt ofredat dem. Det rörde sig 
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om runt 90 anmälningar och även en rapporterad våldtäkt (TT, 2016). Det framkom dessutom 

att flera, men inte i närheten av lika högt antal, kvinnor i Kalmar samma nyårsnatt hade utsatts 

för snarlika typer av ofredanden (Sjögren, 2016). Då det rapporterades om övergreppen i 

svenska medier visade det sig i en granskning av Dagens Nyheter att liknande anmälningar 

hade gjorts under ungdomsfestivalen We are STHLM föregående år. Medier, tillsammans med 

polisväsendet, anklagades för att ha undvikit att sprida informationen vidare till allmänheten 

med anledning av att förövarna enligt uppgift skulle ha bakgrund i Nordafrika och 

Mellanöstern. Polischef Peter Ågren vittnade om en medvetenhet hos polisen vad gäller 

rapporteringen och att de vill undvika att ”spela Sverigedemokraterna i händerna” (Wierup & 

Bouvin, 2016). Detta resulterade i en debatt om huruvida medier objektivt och pressetiskt 

skildrade verkligheten som den såg ut och om det förekom en ovilja från polisens sida att 

redogöra för hela sanningen.  

Efter händelserna i Tyskland och Stockholm hände det något med den svenska 

politiska diskursen. Det blev mer regel än undantag att prata om sexuella ofredanden som 

kulturellt betingade (se exempelvis Kronqvist, 2016; Öner, 2016; Heberlein, 2016). Den 

könade kulturalismen hade tidigare tagit sig uttryck inom bland annat integrationspolitiken, 

men fick nu förnyad kraft. Det som stod på spel enligt denna verklighetsbeskrivning var 

generella värden som jämställdhet och kvinnofrid. Högernationalistiska politiska aktörer var 

inte sena med att ansluta till denna trend. Dessa i grunden liberala och feministiska 

värderingar överensstämde inte med den annars konservativa och patriarkala ideologi som 

dessa aktörer representerade, och den högernationalistiska diskursen anklagades för att ha ett 

motsägelsefullt förhållningssätt till sin egen ideologi kontra budskapen de nu förmedlade. 

Gudrun Schyman och Gita Navabi skriver i artikeln ”Bryt tystnadskulturen kring övergrepp 

mot kvinnor” (2016) om hur debatten om händelserna i Köln, Stockholm och Kalmar inte bör 

handla om vilken bakgrund förövarna har utan i stället hur dessa brott kan begås utan att 

rättssamhället tar krafttag emot dem. De skriver: ”Vi accepterar inte att debatten om kvinnors 

mänskliga rättigheter kidnappas av reaktionära och rasistiska krafter och förvandlas till en 

diskussion om vi ska stänga gränsen eller inte” (Schyman & Navabi, 2016). Samtidigt var 

nästintill alla debattörer, reaktionära som progressiva, överens om att kvinnofrid inte 

kompromissas med. Vad som började skönjas inom den svenska politiska diskursen var flera 

dilemman – hur en i grunden patriarkal och konservativ politik kunde förespråka jämställdhet, 

och på vilket sätt den nu blev förenlig med de feministiska och liberala aktörerna som håller 

samma värde för sant och viktigt. Desorienteringen var ett faktum, vilket leder in oss på syftet 

och frågeställningen för denna uppsats som presenteras i nästa avsnitt.  
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1.3 Syfte och frågeställning  

I dagens sociala tänkande, ideologiska grundsatser och politiska diskurser verkar vi acceptera 

paradoxer vid vissa tillfällen, och andra inte. Med hjälp av ett extremt politiskt exempel, den 

högernationalistiska diskursen2, ämnar uppsatsen undersöka erkända paradoxer i en modern 

politisk diskurs. Den paradox som närmare kommer att undersökas och vilken fungerar som 

uppsatsens problemformulering är hur feminism blir förenlig med konservatism, nationalism 

och patriarkala ideologier. Att undersöka hur paradoxer retoriskt opererar inom den 

högernationalistiska diskursen fordrar en samtida definition av paradox. Den äldre 

definitionen som utgör en rigid gränsdragning mellan doxa och paradox och där paradox 

befinner sig ”utanför” eller i ”motsats till” doxa, likt den Quintilianus presenterar, verkar inte 

längre gälla. Enligt Billig utgörs självaste doxan av paradoxer. Om så är fallet, hur kan vi då 

undersöka figuren paradox?  

Den samtida definitionen av paradox kräver att vi även undersöker den samtida doxan. 

Uppsatsens syfte måste således bli dubbelt, då en aspekt av problemformuleringen förutsätter 

den andra. Som komplement till det uttalade paradoxala exemplet ämnar uppsatsen även att 

undersöka ett uttalat doxiskt exempel – den liberala diskursen3, vilken, för det mesta, utgör de 

grundande principerna för samtida och vedertagen svensk politik. Utifrån dessa två 

perspektivistiska utgångspunkter vill uppsatsen undersöka om det finns ett alternativt eller 

bredare sätt att förstå figuren paradox inom politisk praktik idag. Detta genom att dels 

självreflexivt och kritiskt undersöka doxa (received opinion) och sensus communis (common 

sense) och dels genom att undersöka paradoxer lokaliserade inom den högernationalistiska 

diskursen. Då uppsatsens syfte förutsätter två olika perspektiv blir det även nödvändigt att 

analysen har två olika ingångar. Tanken är nödvändigtvis inte att jämföra dem, snarare att 

parallellt synliggöra paradox kontra doxa för att på så sätt skapa en förståelse av diskurserna 

som sådana samt vårt eget förhållningssätt till figuren paradox. Våra svenska liberala 

fördomar om oss själva riskerar att förenkla denna problematik. Poängen med det dubbla 

                                                
2 Högernationalistisk är min egen definition av diskursen. Eftersom det råder en konceptuell glidning mellan hur 
denna diskurs omnämns finns det inte en enkel väg att gå vad gäller hur en ska välja att benämna den. Att 
diskursen har fått olika namn och definitioner riskerar i sin tur även att otydliggöra vad det är som behandlas. 
Begreppet högernationalistisk är bristfälligt i vissa avseenden, däremot anser jag att det är av större vikt att vara 
konsekvent och tydlig i vad som åsyftas med benämningen. Avsikten är att ta fasta på kärnan i diskursen, vad det 
är som förenar de olika aktörerna. Gemensamt för dem är deras konservativa, traditionella, nationella och 
identitära ställning. Det ska även nämnas att nationalism inte är ett specifikt drag för högern, och att nationalism 
även kan förekomma inom vänsterorienterad politik. 
3 Liberalism för denna undersökning definieras utifrån dess grundvärderingar. Enligt Reidar Larssons (2014) 
består dessa dels av den representativa demokratin som vedertaget styrelseskick och individen som den primära 
sociala enheten i samhället (Larsson 2014, ss. 35–37). Människans fri- och rättigheter, individens 
självförverkligande och jämlikhet betraktas som kärnvärden för liberalismen ur detta synsätt.   
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perspektivet är att tydligt frambära komplexiteten i dessa frågor och visa på hur dessa två 

diskurser snarare förstärker än undergräver varandra. Och här fungerar händelserna i Köln 

och Stockholm som en situationell kontext i vilken uppsatsen tar sitt avstamp.  

 
2 Tidigare forskning  
Vad som anses vara paradoxalt är beroende av vilket perspektiv som intas. Av den 

anledningen är avsnittet innehållande tidigare forskning om uppsatsämnet utformat kring 

problemformuleringens paradox. Denna har sedan tidigare fastställts existera inom den 

högernationalistiska diskursen och har behandlats i en rad olika undersökningar. Inledningsvis 

kommer dock begreppet femonationalism presenteras, vilket i sig omsluter denna typ av 

problematik.  

 
2.1 Femonationalism  

Orimligheten mellan högerextrem nationalism och feminism har väckt intresse hos en rad 

forskare som undersökt fenomenet ur olika perspektiv. En av dessa är Sara R. Farris (2017) 

som introducerar begreppet femonationalism. Femonationalism beskriver hur den 

nationalistiska högern bedriver sin politik ur ett uttalat jämställdhetsperspektiv men med en 

xenofobisk och rasistisk agenda. Farris motsätter sig idén om att dessa partier har valt att 

fokusera på kvinnofrågor, och ibland även hbtq-frågor, i ett försök att modernisera sig själva 

och sitt varumärke och menar i stället att det i grund och botten handlar om deras anti-

islamiska agenda som ändrat skepnad och nu bedrivs i kvinnorättsfrågans förtecken. Utöver 

den nationalistiska högern pekar Farris även på vissa feminister vilka förmedlar bilden av en 

västvärld som är överlägsen vad gäller könsrelationer, där islam framställs som säreget 

patriarkal. Hon benämner dessa feminister som femocrats. Tillsammans utgör den 

nationalistiska högern och femocraterna en enad anti-islamisk röst. Det finns dock ytterligare 

intressen; de ekonomiska. De annars icke-nationalistiska nyliberalerna, menar Farris, 

använder sig av en anti-islamisk agenda där kvinnors rättigheter är centralt då de bedriver sin 

integrationspolitik. Här uppmanas invandrare att både kännas vid kvinnors rättigheter som ett 

essentiellt värde inom den västerländska kulturen, samtidigt som samma kultur uppmanar till 

assimilation. Farris belyser att det är just de politisk-ekonomiska dimensionerna vilka 

underbygger dessa paradoxala skärningspunkter som ofta blir förbisedda (Farris 2017, ss. 2–

3).   

Vidare menar Farris att denna utveckling hos nationalistiska högerextrema partier, 

feminister/femocrater och nyliberala partier går att beskriva som en ideologisk formation. 
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Dels därför att detta tillåter henne att undersöka fenomenets underliggande filosofi samt 

situera de diskursiva praktiker som utgör och befäster femonationalism. Farris tydliggör 

vikten av diskursiva insikter vad gäller femonationalismens utveckling. “The contemporary 

mobilization of feminism to promote anti-immigration and Islamophobia within an 

increasingly nationalist framework would not be thinkable without the deployment of a 

massive discursive media apparatus” (Farris 2017, s. 12). Ett sådant exempel är 

rapporteringen efter den 11 september där bombningarna av Afghanistan framställdes som 

nödvändiga för att frigöra muslimska kvinnor. På samma sätt framställde rapporteringen efter 

nyårsnatten i Tyskland syriska män som ensamt ansvariga för övergreppen vilket genererade 

en okritisk och enhetlig bild av islam och könsvåld som sammankopplade (ibid.).  

Femonationalismen som teori underbygger inte bara de paradoxer som går att finna 

inom den högerextrema diskursen, den visar även på de paradoxer som finns inom en bredare 

politisk diskurs. Liberalismen som sådan utgörs även den av paradoxer, kapitalismen och 

feminismen likaså. Detta vidgade politiska perspektiv kommer att behandlas mer ingående i 

senare avsnitt, väsentligt är dock vad Farris understryker – att paradoxen till viss del är 

konstituerande för vår allmänna politiska diskurs och att denna typ av paradoxala 

förhållanden generellt är accepterade.  

 
2.2 Den europeiska och svenska politiska diskursen 

Det finns en del forskning på hur femonationalism kan ta sig uttryck innan själva begreppet 

blev myntat. Eftersom uppsatsen undersöker en svensk politisk diskurs blir forskningen som 

fokuserat på densamma intressant, men för att ytterligare kontextualisera min undersökning 

har jag valt att även inkludera forskning vilken fokuserar på andra politiska diskurser4 inom 

Europa. Detta för att ge frågan en rättvis och mer ingående förankring. De artiklarna jag har 

valt ut visar på hur det paradoxala fenomenet opererar inom olika politiska diskurser, även om 

paradox inte är explicit utskrivet i varje enskild artikel. 

Jämställdhet och dess relation till anti-invandringspartier i Nederländerna och Norge 

behandlas av Tjitske Akkerman och Anniken Hagelund (2007). Författarna uppmärksammar 

ett skifte i de båda diskurserna från mångkulturalism till allt större fokus på medborgarskap 
                                                
4 Vad gäller alla artiklar råder det en viss begreppsproblematik. Exempelvis beskrivs den undersökta diskursen 
ibland som högerextrem, högerpopulistisk och/eller rasistisk, för att nämna några. Detsamma gäller för hur 
berörda grupper definieras. I mina egna översättningar har jag i mesta möjliga mån använt mig av de begrepp, 
definitioner och typografiska arrangemang som författarna själva valt att använda sig av. Vid de tillfällen då jag 
har blivit tvungen att göra avväganden vad gäller begrepp och definitioner argumenterar och motiverar jag för de 
valen löpande i texten. 
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och social sammanhållning. Liknande iakttagelser har även gjorts av bland andra Roggeband 

och Verloo (2007). För Akkerman och Hagelund är kvinnors rättigheter en viktig aspekt i att 

skapa förståelse för hur radikalhögern har förändrats retoriskt och växlat i sin politik. De 

ställer sig därför frågan i vilken utsträckning dessa partier baserar sin politik på försvarandet 

av liberala värderingar och jämställdhet. Författarna upptäckte att i den otänkbara föreningen 

mellan den högerradikala politiken och de liberala värderingarna fanns det en gemensam 

nämnare - den potentiella spänningen mellan kvinnorättsrörelsen och mångkulturalism. Det 

argumenterades för att mångkulturella grupper eller identiteter, som ska skyddas i en 

mångkulturell politik, är desamma som systematiskt förtrycker kvinnor och barn utifrån 

exempel som tvångsäktenskap och könsstympning. Enligt Akkerman och Hagelund ramades 

problematiken på så sätt in som ett kulturellt fenomen. Som följd formades politiken om från 

att handla om autonoma kulturella värden till att i stället behandla gemensamma värden som 

skulle förena kulturer och sträcka sig över gränser (Akkerman & Hagelund 2007, s. 199).  

Författarna tar fasta på något som för denna uppsats är relevant. De konstaterar att 

kvinnorättsfrågan traditionellt varit placerade åt vänster på den politiska kartan och att 

feministiska politiska initiativ sällan har bedrivits över partigränser. Detta gör det extra 

anmärkningsvärt att några av de mest dominanta rösterna för invandrade kvinnors rättigheter 

nu tycktes komma från andra håll än vänstern, och att de även bär på en stark anti-islamistisk 

prägel (Akkerman & Hagelund 2007, s. 210). Kvinnorna inom dessa minoriteter blir ett 

symboliskt bevis på två gemenskaper som inte kan mötas och därmed en misslyckad 

integrationspolitik. Resultatet menar Akkerman och Haglund har blivit att radikalhögern 

försvarar mänskliga rättigheter, frihet, individualism och jämställdhet gentemot en invandrad 

kultur vilken beskrivs som kollektivistisk, odemokratisk, patriarkal och hedersbunden 

(Akkerman & Hagelund 2007, s. 214). 

Ulrike M Vieten (2016) i sin tur tillför ett feministiskt perspektiv då hon närmare 

undersöker hur genus positioneras och hanteras i den högerextrema diskursen. Ur ett 

feministiskt kritiskt perspektiv undersöker Vieten hur den könade kulturalismen har 

normaliserats i Europa, dock med primärt fokus på Nederländerna. Artikeln tar avstamp i 

händelserna i Köln nyårsnatten 2015/2016. Vieten skriver: 

 
[T]he topic of sexual violence against ‘native’ women in the public space signifies the liberal 
society’s outrage. Unlike domestic sexual violence it conveys ideologically loaded messages 
also referring to a symbolic ‘imagined’ boundary between as ‘native’ addressed women 
(victims) and the ‘non-native’ Other men (perpetrators). 

(Vieten 2016, s. 622) 
 



 13 

I detta binära förhållande frågar sig Vieten var den ”icke-inhemska” kvinnan placeras i denna 

diskurs och hur den muslimska minoriteten påverkas av en könad anti-muslimsk diskurs. 

Denna diskurs menar Vieten ämnar övertyga väljare om att könsrelaterat våld och 

diskriminering i det offentliga kan upphöra genom att straffa den icke-vita, icke-inhemska och 

icke-kristna mannen. Enligt Vieten finns en väsentlig funktion i relationen inhemsk och icke-

inhemsk då den retoriskt etablerar ett territoriellt ägarskap och en europeiserad tillhörighet. Ett 

fenomen vilket hon beskriver som ”culturist Europeanism” (Vieten 2016, s. 624). Och detta 

tillför ytterligare förklaring till varför den högerpopulistiska och rasistiska diskursen fokuserat 

på just könad kulturalism samtidigt som den i stort mystifierar ett kristet kulturellt arv, menar 

Vieten. Författaren konstaterar att agendan för culturist Europeanism är detta ”liberala” 

kulturella arv, vilket i sin tur är sammankopplat med ”korståget” mot islam (ibid).  

Sammanfattningsvis konstaterar Vieten att den könade kulturalismen har en väsentlig 

roll i att normalisera den högerextrema diskursen eftersom den etablerar en kulturell markör 

mellan minoritetsgrupper och majoritetsgrupper och att detta får en direkt effekt på den 

muslimska kvinnan då hon positioneras gentemot en inbillad inhemsk frigörelse (Vieten 

2016, s. 631).  

Föregående artiklar har alla behandlat den högernationalistiska politiska diskursen i 

andra länder än Sverige. Därför vill jag redogöra för hur liknande observationer även har 

gjorts inom den svenska politiska sfären. Diana Mulinari och Anders Neergaard (2014) har 

valt att undersöka hur kön som metafor, identitet och politik verkar inom 

Sverigedemokraterna (SD). Undersökningens primära intresse är i hur kvinnorna inom SD 

reflekterar över sin egen roll i partiet, där författarna har valt att ur ett narratologiskt 

perspektiv särskilt undersöka den omsorgsretorik dessa kvinnor använder sig av. Vad gäller 

relationen kvinna/man och den sverigedemokratiska politiken diskuteras aldrig biologiska 

skillnader, det som i stället framhålls är hur människor verkligen är, skriver Mulinari och 

Neergaard. De menar att det finns en spänning mellan den rasistiska världsbilden och hur 

partiet väljer att se på mänskligheten. Inom nationen förespråkas solidaritet baserad på 

varandras likhet, medan familjen som konstruktion, och framförallt relationen mellan kvinnan 

och mannen, bygger på kompletterande egenskaper. Denna paradox sammanfattar Mulinari 

och Neergaard med, ”[w]hile sameness is fundamental to belonging to the nation, difference 

(between women and men) is the nucleus for regulating intimacy and kinship systems.” 

(Mulinari & Neergaard 2014, s. 47). Vidare menar författarna att SD inte har någon explicit 

uttalad jämställdhetspolitik, utan att den är underordnad partiets ideologiska ramverk. 

Mulinari och Neergaard konstaterar att jämställdhet är en svår fråga för partiet att tackla 



 14 

eftersom frågan i sig är starkt förknippad med feminism. Samtidigt betraktas jämställdhet 

mellan könen som en svensk värdegrund, vilken kan fungera som en gränsdragning mellan 

”oss” och ”dem”. Detta gör jämställdhetspolitik till en viktig beståndsdel i hur nationalism 

konstrueras för partiet (Mulinari & Neergaard 2014, s. 48) 

Artikeln visar på hur SD:s diskurs skapar en gemenskap genom ett narrativt 

omhändertagande, där subjektspositionerna är den omsorgsfulla modern eller den 

beskyddande fadern. Detta benämner Mulinari och Neergaard som ”caring racism” (Mulinari 

och Neergaard 2014, s. 54), där beskyddandet av svenskar gentemot invandrare inte bara är 

ett sätt att bry sig om svenskarna, utan enligt denna logik även ett sätt att bry sig om 

invandrarna själva och däri även deras kulturer (ibid.)  

Även Ann Towns, Erika Karlsson och Joshua Eyre (2014) har valt att belysa hur SD 

förhåller sig till traditionella könsroller i linje med nationalistiska ideologier samtidigt som de 

förespråkar jämställdhet i debatter som rör mångkulturalism. Likaså här konstaterar 

författarna att jämställdhet har kommit att bli en del av den svenska identiteten och att SD 

bevisligen förespråkar lika rättigheter för kvinnor och män. Däremot menar Towns, Karlsson 

och Eyre att partiet i handling är långt ifrån ett jämställt parti och att de befäster en hierarki 

med manliga privilegier. Detta argumenterar författarna för genom att visa på hur ojämställda 

förhållanden som missgynnar kvinnan omtalas som ”naturliga” medan de som på något sätt 

missgynnar män anses vara ”verkliga” samhälleliga problem (Towns, Karlsson & Eyre 2014, 

s. 243). Om hur dessa manliga privilegier tar sig uttryck inom den sverigedemokratiska 

politiken skriver författarna, “[m]ale superiority indeed seems to be so taken-for-granted that 

it is perceived as normal rather than hierarchical, making movements towards more equality 

appear as oppression of men.” (ibid.) 

Towns, Karlsson och Eyre har även undersökt den kvinnliga kroppen som symbol för 

nationen och hur skyddandet av densamma från främmande fiender blir en nationalistisk 

angelägenhet. Kvinnor blir således en representation av nationen och hennes kropp dess 

gränser. Det symboliska värdet appliceras på andra frågor som förbud mot hijab eller sexuellt 

våld, vilket enligt författarna förklarar partiets upptagenhet kring frågan om gruppvåldtäkter 

och sexuellt våld mot kvinnor. De skriver: ”These horrific practices are generally framed in 

terms of hostility towards Sweden [svenskfientlighet] rather than as a fundamental violation 

of women as humans.” (Towns, Karlsson & Eyre 2014, s. 244). 

Avslutningsvis vill jag redogöra för forskning som utgår från samma teoretiska 

ramverk som denna uppsats. Katarina Pettersson (2017) undersöker hur kvinnor inom de 

högerradikala politiska partierna i Finland (Perussuomalaiset, FP) och Sverige 
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(Sverigedemokraterna, SD) förhåller sig till den nordiska jämställdhetsnormen och partiernas 

tydliga patriarkala strukturer. I denna motsättning menar Pettersson att det finns ytterligare 

två underliggande spänningar. Den mellan normen att inte vara fördomsfull i relation till en 

politik som i grunden är xenofobisk, samt den mellan en kultur som hyllar individualism 

samtidigt som den förespråkar en homogenisering av det kulturella ”Andra” (Pettersson 2017, 

s. 7). Petterson skriver att den populistiska radikalhögerns syn på familjen som koncept 

tydligt placerar den vita heterosexuella mannen som överordnad och att kvinnan i hennes roll 

som omvårdare således blir underordnad honom. Parallellt med denna syn refererar båda 

partierna till den nordiska jämställdheten och hur den skulle vara under attack av ett yttre 

misogynt kulturellt hot, utmärkande den muslimska kulturen (Pettersson 2017, s. 9).  

Utifrån Michael Billigs teori om ideological dilemmas vill Petterson besvara frågan 

hur kvinnliga politiker förhandlar sin position i egenskap av kvinna inom ett parti som står för 

vita heterosexuella manliga privilegier och traditionella könsroller (Pettersson 2017, s. 10). 

Petterson menar att jämställdhet utgör en del av ett nordiskt common place och vill med hjälp 

av Billigs begrepp intellectual ideology och lived ideology undersöka diskursiva 

förhandlingar mellan patriarkal politik och normen om jämställdhet (ibid.). Genom att 

analysera blogginlägg från kvinnliga partimedlemmar i de båda partierna vill Petterson 

identifiera med vilka retoriska medel de förhandlar. Hon urskiljer tre olika ideologiska 

dilemman – feminism kontra patriarkat, tolerans kontra xenofobi och specificering kontra 

generalisering – vilka behandlas i relation till fem huvudfrågor om genus och femininitet. 

Pettersson konstaterar att det finns både likheter och skillnader mellan kvinnliga radikala 

högerpopulister och deras manliga kollegor. Vad gäller kontrasterandet mellan en muslimsk 

och nordisk könskultur var budskapen samstämmiga, detsamma gällde avbildningen av 

”feministen” som den främsta politiska antagonisten. De diskursiva skillnaderna fann 

Pettersson i påståenden att värna om muslimska kvinnors rättigheter, ansvarsbeläggande på 

vita kvinnliga våldtäktsoffer och hur arbetsmarknaden diskuterades med en stark förekomst 

av feministiska teman (Pettersson 2017, s. 19). En förklaring till detta kan enligt Pettersson 

vara hur dessa kvinnor väljer att se på staten som en analogi för den traditionella familjen, och 

därigenom applicerar traditionella könsroller på politiken. Däri får kvinnan en underordnad, 

ansvarstagande och omhändertagande roll (ibid.). Sammanfattningsvis menar Petterson att 

dessa diskursiva praktiker konstruerar kategorier som både är könade och rasifierade, vilket 

tillsammans befäster och reproducerar ojämlikheter. 

 Petterssons artikel är relevant då den identifierar flera ideologiska dilemman för den 

högerradikala politiska diskursen. Däremot antyder artikeln att det är mer problematiskt för en 
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kvinna att förmedla patriarkala och könsnormativa budskap, än för hennes manliga kollega. 

Personligen anser jag inte att feminism är något specifikt kvinnligt, inte heller något som en i 

egenskap av kvinna automatiskt förkroppsligar eller praktiserar. Att undersöka diskursen i 

syfte att skapa fördjupad förståelse välkomnas, men jag har svårt att förlika mig med vad 

problemformuleringen implicit antyder. Och jag kan inte låta bli att bekymras över vad ett 

sådant ställningstagande befäster och reproducerar gällande normerande könsroller, vilket 

därtill riskerar att göra artikelns syfte kontraproduktivt.  

 
3 Det paradoxalas definition  
I detta kapitel vill jag redogöra för uppsatsens teoretiska och begreppsliga ramverk vilka 

undersökningen kommer att röra sig emellan. I och med att vi uteslutit de tidigare 

definitionerna av figuren paradox är detta kapitel tänkt att utmana förståelsen av paradox ur 

två olika infallsvinklar – ideologiska dilemman och aporia. Inledningsvis presenteras Michael 

Billigs teorier om ideologiska dilemman samt det tillhörande begreppet common sense. Billig 

tillför ett sociopsykologiskt perspektiv till retorikvetenskapen som blir intressant för 

uppsatsen. Ytterligare en möjlig förståelse av figuren paradox presenteras med hjälp av 

Jacques Derrida och begreppet aporia. Avsnittet avslutas med en kort introduktion till Pierre 

Bourdieus teorier om den manliga dominansen.  

 
3.1 Common sense & Ideological dilemmas 

Michael Billig beskriver i Arguing and thinking: a rhetorical approach to social psychology 

(1987) om retorikvetenskapens sökande efter argumentativa teman, vars syfte var att förenkla 

processen att hitta rätt argument för rätt sak. Dessa teman fick namnen topoi och förklaras 

som ”places of arguments” (Billig, 1987, s. 197). Emellertid finner Billig topoi tvetydigt 

eftersom det både refererar till form och innehåll och föreslår därför termen common-places. 

Han skriver: ”[T]he concept of common-places is an interesting one, in that it stands for the 

common-sense values and notions […] In this way, the very notion of ’common-place’ 

underlines the social nature of rhetoric” (Billig 1987, s. 198). Här framhåller Billig retorikens 

relativistiska förhållningssätt och förmåga att argument både för och emot en sak som 

essentiellt, d.v.s. förmågan att insamla motsatta common-places. Detta borde enligt Billig 

betyda att talaren innehar en speciell förmåga att vara flexibel. För att en talare ska kunna 

identifiera med sin publik måste hon fram till taltillfället ha motsatta common-places i åtanke 

för att sedan appellera till en sida av dem som utgör common-sense. Detta förutsätter en idé av 

publiken som ensidig och talaren som särskilt anpassningsbar. Här menar Billig att vi ställs 
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inför en paradox. Antagandet att publiken är homogent ensidig innebär att vi enbart har tagit 

hänsyn till de argument som kan finnas mellan olika gemenskaper och inte de argument som 

kan uppstå inom en gemenskap. Som ett exempel pekar Billig på rättssalen där både den 

försvarande och den åtalande sidan retoriskt försöker att identifiera sig med publiken. 

Paradoxen är att de båda sidorna appellerar till samma common-sense men från diametralt 

motsatta platser. Detta betyder enligt Billig att vi måste utgå från att common-sense i själva 

verket inte är enhetligt, utan att det innehåller både logos och anti-logos och därmed utgörs av 

motstridande värden (Billig 1987, ss. 202–4). Common-sense, eller doxan, är alltså paradoxal. 

Den består av motstridiga värden som separat är lika sanningsenliga, men som sammanförda 

blir motsägelsefulla. Det är när dessa värden hamnar i konflikt med varandra som vi ställs 

inför ett dilemma.  

 I Ideological dilemmas: a social psychology of everyday thinking (1988) 

problematiserar Billig dilemman med vardagligt tänkande. Han fokuserar på de sociala 

förutsättningar för beslutsfattande, vilka framträder i socialt delade överenskommelser som 

common sense och ideologi (Billig 1988, s. 8). Billig påpekar att dilemma inte definieras som 

ett val mellan två likvärdigt ofördelaktiga påföljder, utan att beslutet som sådant är ett 

dilemma oavsett om resultatet är av sämre eller bättre karaktär. Tyngdpunkten ligger i de 

motstridiga teman som beslutsfattande utgör. Vid alla typer av dilemman där beslutsfattaren 

ställs inför ett val väger potentiella fördelar och nackdelar relativt lika, dilemmat uppstår i 

svårigheterna att avgöra vilken typ av påföljder som valet kan tänkas avgöra. Billig menar att 

vad som gör beslutet svårt att fatta är då fördelar och nackdelar tycks väga lika, tillsammans 

med vetskapen om att valet kan komma att ha betydelse (Billig 1988, ss. 9–11).  

För att förstå dilemmats komplexitet måste vi också se till dilemmats kontext och 

uppfatta den sociala kunskap som ligger till grund för värdeproblematiken. Detta menar Billig 

att många tidigare psykologiska studier av dilemmat inte har gjort. För dessa studier har 

dilemmat varit ett förgivettagande och inte ett problematiserande. Det finns således en tydlig 

relation mellan dilemmat och motstridigheter inom common sense. Billig skriver:  

 
The maxims and values, which are held by all, can be brought into conflict with each other. 
Because common sense comprises such potentially conflicting elements, it can be said to possess a 
dilemmatic quality. If common sense did not possess the quality, then the dilemmas of choice 
could not arise with the full force of moral and social dramas.  

(Billig 1988, s. 15) 
 
För att ytterligare förtydliga använder sig Billig av de två deviserna ”Charity begins at home” 

och ”Love thy neighbour”. De flesta kan medge att de vill se efter sin familj precis som de 

flesta kan medge att de även vill ta ett socialt och samhälleligt ansvar. Deviserna är således 
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likvärdigt sanna. Trots det framstår de oförenliga då vi ställer upp dem bredvid varandra. Den 

ena devisen har inte monopol över den andra, däremot framkallar de svåra beslut då de 

sammanlöper med varandra. Det är i dessa situationer som vi blir tvungna att väga argument 

för och emot, argument som finns inom en och samma common sense (Billig 1988, ss. 16–

17).  

 Eftersom Billig behandlar dilemman som uppstår ur kontradiktoriska värderingar och 

övertygelser inom olika gemenskaper blir ett ideologiskt perspektiv nödvändigt. I stället för 

att orientera sig mellan alla olika, mer eller mindre lyckade, definitioner av ideologi väljer 

Billig att diskutera flera problem ”relating to the values and concepts of modern society” 

(Billig 1988, s. 25). Han motsäger sig idén om ideologi som ett stort gemensamt tankeschema 

och arbetar i stället utifrån två aspekter av ideologi – lived ideology och intellectual ideology. 

Lived ideology befinner sig nära kultur eftersom de både begreppen strävar efter att ”beskriva 

det sociala mönstret för vardagligt tänkande” (Billig 1988, s. 28, min övers.). Denna 

definition av ideologi befinner sig även nära doxa eller common sense. Intellectual ideology 

däremot är vad Billig benämner som formaliserad filosofi. Detta innebär att den inte tar sig 

uttryck i olika grundsatser inom en doxa, utan genom de stora filosofiska tänkarna. Vad som 

skiljer intellectual ideology och lived ideology åt är det formaliserade och icke-formaliserade, 

en väsentlig skillnad för förståelsen av ideologiska dilemman (ibid.).  

 Dilemmat uppstår då det inom en ideologi uppkommer motstridiga teman. Som 

exempel använder sig Billig av liberalismen. Upplysningen och den franska revolutionen blev 

liberalismens upprinnelse och ideologins grundsatser gick från att formaliseras till att 

förkroppsligas. Däremot var den processen inte okomplicerad. Billig skriver:  

 
But once the crown, and indeed the head itself, had been removed, then not merely could values be 
proclaimed; dilemmas had also to be faced. Limitations to the great principles needed to be 
established, and these limitations, of course, needed to be just as principled as the principles which 
they limited.  

(Billig 1988, s. 35) 
 
Det teoretiska ramverket kunde inte efterlevas i det vardagliga livet, och det vardagliga livet 

kunde inte utformas i enlighet med de teoretiska ramverken. Utifrån revolutionens tre 

ledmotiv - frihet, jämlikhet och broderskap – exemplifierar Billig hur det för varje ideologiskt 

värde även finns ett motvärde. Om frihet skulle komma att bli individens oberoende blev det 

samtidigt viktigt att etablera principer för hur människan alltjämt skulle vara lojal mot staten. 

På samma sätt går det att se på jämlikhet, vilket anses vara eftersträvansvärt till en viss gräns. 

Detta menar Billig påvisas i samhällets upptagenhet vid att mäta framgång och motgång, där 

jämlikheten enbart kan ta sig uttryck bland de som är framgångsrika. Individualismen som i 
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västerländska samhällen idag anses vara ett av de mest grundläggande värden möter samtidigt 

motstridiga argument. Den anklagas för att brista i samhälleligt ansvar och vara självupptagen 

(Billig 1988, s. 36). Billigs poäng är att vi måste se till dessa grundläggande värden i relation 

till dess motvärden, detsamma gäller individualismen, för att vi ska förstå ideologiska 

dilemman. Han avslutar med 

 
The major themes of the Enlightenment did not meet counter-themes because they confronted 
maxims of common sense, which warned in a traditional manner against the evils of selfishness or 
a failure to respect one’s elders and betters. It is within the ideological traditions of liberalism itself 
that the counter-themes can be detected. 

(ibid.) 
 
Billigs teorier om ideological dilemmas möjliggör att undersöka hur olika system av idéer 

formaliseras på en abstrakt nivå för att sedan förkroppsligas och utforma common sense. De 

ideologier som ligger till grund för common sense är svåra att identifiera eftersom de har 

omvandlats till försanthållanden som vi sällan ifrågasätter. Billigs dubbla perspektiv tillåter 

oss på så sätt att undersöka hur common sense består av motstridiga värden, paradoxer, och 

hur de paradoxerna tog sig uttryck inom ideologierna. Med hjälp av ideological dilemmas 

breddas således förståelsen av figuren paradox. För Billig omfattas paradoxen inte av logiska 

förhållanden, han ger den i stället en inneboende funktion i vårt vardagliga tänkande. 

Paradoxen har i och med det gått från att vara kritisk och avfärdande till att fungera 

deskriptivt. Eftersom Billig fokuserar på vårt vardagliga tänkande diskuteras inte den 

politiska diskursen, och de motstridiga teman som den utgör, i lika stor utsträckning. Därmed 

lämnas även de potentiella effekterna av ideologiska dilemman inom politisk diskurs 

okommenterat. På samma sätt saknas en diskussion om vad det innebär då den kritik som 

paradoxen tidigare medfört inte längre utgör ett problem, och detta vill denna uppsats pröva.  

Den debatt som tog vid efter händelserna i Köln och Stockholm fokuserar till stor del 

på de värden som är icke-förhandlingsbara, de värden som utgör samhällets common sense. 

De ingår i en svensk självbild, som i vissa avseenden grundas i liberala fördomar om oss 

själva. Dessa fördomar har en tendens att överskugga paradoxala element i diskursen, då dess 

grundsatser är väl inarbetade i den svenska självbilden och på så sätt förblir oprövade. Denna 

uppsats ämnar synliggöra dessa grundsatser och undersöka hur paradoxen opererar utan att 

tappa bort möjligheterna för en kritisk analys. För att göra det behövs ett utvidgat teoretiskt 

perspektiv som på ett mer konstruktivt sätt tillåter kritik än det Billig tillhandahåller. Och med 

detta i åtanke vill jag redogöra för Jacques Derridas filosofi och hans tolkning av begreppet 

aporia.  
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3.2 Aporia 

I sitt verk Aporias: dying--awaiting (one another at) the "limits of truth" (2006) inleder 

Derrida med en diskussion om sanningens gränser och skriver att såvitt sanningen har en 

gräns betyder det även att det antingen måste finnas något utanför sanningen eller att 

sanningen är ändlig. En gränsdragning av sanningen möjliggör likaså en gränsövergång 

(Derrida 2006, ss.1–2). Derrida ser liknande gränsdragningar vad gäller döden och 

tillhörigheten, besittandet av vårt eget liv (Derrida 2006, s. 3). Att korsa en gräns kräver alltid 

någon form av genomgång eller överresa. Derrida hävdar att den gränsen är odelbar och 

upprätthålls av en föreställning om det institutionella. Problemet uppstår då gränsen passeras 

utan det institutionella godkännandet eller då gränsens integritet kompromissas med (Derrida 

2006, s. 11). Här finns en tydlig koppling till Billigs common sense, där vi kan ställa oss 

frågan om vad eller vem det är som avgör var gränsen är dragen.  

Problemet som Derrida hänvisar till är då kantlinjerna på gränsen hotas. Han väljer att 

benämna det som ett problem av två anledningar. Problema på grekiska kan beteckna 

projection eller protection, vilka båda antyder något man placerar framför sig som ett projekt 

eller en projektion, en typ av uppgift vi ska ta oss an eller som ett skydd i form av en protes 

vilken ersätter eller fungerar som sköld vilken vi skyddar oss bakom. (ibid). Ur dessa två 

aspekter är varje gräns problematisk. Den andra anledningen till benämningen problem, är hur 

det enligt Derrida kan sättas i spänning med begreppet aporia. För Derrida befinner sig 

aporia vid gränsen upprättad av doxan, det vill säga vid gränsen av vad som är tänkbart och 

sägbart. Denna förståelse är kopplad till hur paradoxer har betraktats, som observerats i 

tidigare avsnitt. Skillnaden för Derrida är att aporia inte utgör ett problem så länge gränsen 

inte korsas eller överträdes. Han skriver:  

 
It should be a matter of what, in sum, appears to block our way or to separate us in the very place 
where it would no longer be possible to constitute a problem, a project, or a projection, that is, at 
the point where the very project or the problematic task becomes impossible and where we are 
exposed, absolutely without protection, without problem, and without prosthesis […] There, in 
sum, in this place of aporia, there is no longer any problem. 

(Derrida 2006, s. 12) 
 
Aporia, eller icke-passerande, tar sig uttryck i tre olika former enligt Derrida. Den första 

formen karaktäriseras av sin ogenomtränglighet, den opasserbara gränsen [nonpassage]. Den 

andra är då gränsen har blivit så porös att den inte längre utgör en gräns. Där det inte finns en 

gräns går det inte heller att passera en gräns [nonpassage]. Den tredje och sista formen av 

aporia är då det passerbara är outtalat och de grundläggande förhållandena inte tillåter något 

att kallas passerbar, passerbar existerar således inte [nonpassage] (Derrida 2006, s. 20). 
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Aporia ur Derridas mening fungerar på så sätt som ett metakoncept för denna uppsats. 

Dels genom att begreppet har en liknande funktion som den vi tillskriver paradoxen, där 

doxan avgör vad som blir rimligt. Däremot fungerar aporia samtidigt som en kritisk 

reflektion. Så fort paradoxen blir allmänt tillämpbar på vårt vardagliga tänkande, som Billigs 

gör gällande, sker ingen passage och paradoxen utgör inte längre ett problem. Och om 

paradoxen är en produkt av språk och den inte längre utgör ett problem för oss, finns det då 

någon anledning till att exempelvis behandla paradoxer inom politisk diskurs likt de vi ser 

med den högernationella? De bör inte betraktas som problematiska. Denna härledning gör 

Billig teorier användbara, men inte fulländade. Derrida fungerar därför både som ett 

komplement och som ett kritiskt korrigerande då Billigs inställning riskerar att bli för 

deskriptiv och neutral. Aporia bidrar med en problemformulering som är nödvändig för 

uppsatsens syfte och ifrågasätter vad figuren paradox gör om den riskerar att inte göra det den 

tidigare har gjort. Derrida och begreppet aporia kommer således inte fungera som ett 

teoretiskt ramverk för undersökningen, utan snarare som en kritisk kommentar. 

 
3.3 Family resemblances 

För att bättre fastställa och motivera kopplingen mellan ideological dilemma, aporia och 

figuren paradox vill jag kort redogöra för Ludwig Wittgensteins (1968) teori om family 

resemblances. Enligt Wittgenstein utgörs inte family resemblances av gemsamma nämnare 

utan påvisar i stället hur orden relaterar till varandra. Som exempel använder han sig av det 

förfarande vi benämner som spel (game). Det finns en mängd handlingar eller utövanden som 

vi gemensamt skulle kalla för spel; kortspel, bollspel och sällskapsspel, för att nämna några 

(Wittgenstein 1968, s. 31). Wittgenstein menar att i stället för att leta efter en gemensam 

nämnare hos alla de olika spelen finns det likheter och relationer dem emellan som är 

överensstämmande i vissa fall och obefintliga i andra. För att bäst förklara detta 

betraktelsesätt skriver Wittgenstein, ”we see a complicated network of similarities 

overlapping and criss-crossing: sometimes overall similarities, sometimes similarities of 

detail. I can think of no better expression to characterize these similarities than ‘family 

resemblance’” (Wittgenstein 1968, s. 32). På liknande sätt står ideological dilemma, aporia 

och figuren paradox i relation till varandra. För vissa delar av begreppen går det att se likheter 

eller släktdrag dem emellan, och för andra delar inte alls. Tanken är att de tillsammans kan 

komplettera varandra, och i vissa fall även utmana varandra.  
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3.4 Den manliga dominansen 

Hittills har teorierna behandlat uppsatsens problemformulering på en generell nivå. Därför vill 

jag även tillföra en teoretisk utgångspunkt som tillåter oss att gräva lite djupare och bli mer 

specifika i frågan om hur feminism kan bli förenlig med patriarkala ideologier. 

Pierre Bourdieu beskriver i Den manliga dominansen (1999) hur maktordningen mellan 

könen består av ett symboliskt våld där den manliga dominansen blir osynlig eftersom den i 

sin struktur utgör vår sociala verklighet. Han inleder med:  

 
Jag har […] aldrig slutat förvåna mig över doxans paradox: att världens ordning i stort sett 
respekteras sådan den är. […] Och jag har alltid sett den manliga dominansen och hur den 
genomdrivs och genomlids som det främsta exemplet på den paradoxala underkastelse som är ett 
resultat av det jag kallar symboliskt våld. 

(Bourdieu 2004, s. 11, övers. Boel Engström)  
 
Om hur det symboliska våldet tar sig uttryck skriver Bourdieu, ”ett milt, omärkligt våld som 

offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och 

kunskap, eller, närmare bestämt via misskännanden, erkännanden och i extremfallet känslor” 

(Bourdieu 1999, s. 11). Då dessa dominansförhållanden är så väl inarbetade att vi själva 

innefattas av dem ställer sig Bourdieu frågan hur det ens blir möjligt att objektivt behandla 

den manliga dominansen. Som strategi använder han sig därför av ”förståndskategorier”, 

alltså de klassificeringar eller motsättningar med vilka vi konstruerar och organiserar världen. 

Dessa indelningar består av kategorier som hög/låg, ovanpå/under, framför/bakom, 

höger/vänster, et. cetera och där är den förstnämnda kategorin representerar det manliga och 

den sistnämnda det kvinnliga (Bourdieu 1999, ss. 17–19). Denna typ av tankeschema gör att 

kategorierna framträder som naturliga för oss, enligt Bourdieu. Ett tydligt exempel är 

tankeschemat om kroppen och könsuppdelningen. Dess skillnader skapar tillika neutraliserar 

kategoriseringen till den grad att den lika mycket alstrar som bekräftar sig själv och tycks på 

så sätt ”ingå i tingens ordning” (Bourdieu 1999, s. 20). I denna ordning menar Bourdieu att 

den manliga dominansen blir tydlig genom att den aldrig är i behov av att rättfärdigas då ”det 

androcentriska synsättet etableras som neutralt och behöver inte utsägas i legitimerande 

diskurser” (Bourdieu 1999, s. 21). Det androcentriska synsättet fungerar alltså som ett alltings 

mått, vilket resulterar i att kvinnan definieras utifrån negativitet, alltså vad hon inte är i 

jämförelse med mannen. Bourdieu uttrycker det som ”att kvinnan är konstruerad som en 

negativ entitet, definierad endast av brist, frånvaro” (Bourdieu 1999, s. 40).  

 Det paradoxala i doxan som Bourdieu inte slutar förvånas över är hur lätt doxan 

producerar och reproducerar denna ordning ”sina dominansförhållanden, sina rättigheter och 

orättmätiga förmåner, privilegier och orättvisor, och hur de outhärdligaste levnadsvillkor så 
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ofta ter sig acceptabla och till och med naturliga” (Bourdieu 1999, s. 11). Den manliga 

dominansen kan enbart bibehålla sin överhet genom allas vår delaktighet och vi fortsätter att 

befästa denna ordning genom att konstant reproducera den. Den svenska liberala doxan vill 

utge sig för att vara särskilt jämställd, frågan blir dock hur väl verklighet och självbild 

stämmer överens och om de manliga privilegier som är institutionaliserade i samhället på så 

sätt blir osynliggjorda. Paradoxalt nog är det denna liberala doxa, innehållande den svenska 

jämställda självbilden, som används som det utmärkande exemplet på en sund kvinnosyn i 

debatten om Köln och Stockholm. Bourdieus teori ska förhoppningsvis tydliggöra några av 

dessa paradoxala förhållanden till vår egen bild av oss själva samtidigt som den ger oss en 

djupare förståelse av på vilka sätt maktordningen blir synlig.  

 
4 Material och metod  
Detta avsnitt innehåller en presentation av uppsatsens material, samt den metod som analysen 

utgår från. Utöver att skapa struktur ska även metoden säkerställa att analysen utförs sakligt. 

Jag är däremot medveten om att mina tolkningar återspeglar min egna förförståelse och 

verklighet. På samma sätt som uppsatsen självreflexivt vill undersöka doxa, vill jag kunna 

förhålla mig reflexivt till mina egna värderingar. Detta förhållningssätt ska dock inte blandas 

ihop med sympatisering eller acceptans, utan förstås som en förutsättning för ett systematiskt 

tillvägagångssätt och rättvisande slutsatser och resultat. 

 
4.1 Insamling och urval 

Materialet för denna uppsats är uppdelat i två. En del som representerar den 

högernationalistiska diskursen och en andra del som utgör exempel för en bredare, mer 

vedertagen och liberal diskurs. Gemensamt för insamlingen av materialet är kontext, i detta 

fall den specifika situation som händelserna i Köln och Stockholm utgjorde. Riskerna med en 

omfångsrik insamling är att materialet blir spretigt och således tappar sin konkreta funktion, 

däremot har materialsöket alltid haft ett tydligt kontextuellt fokus och därför bör inte den 

breda insamlingsprocessen utgöra ett problem. Materialet som analyseras är hämtat från 

debatt- och ledarsidor i den liberala tidningen Expressen samt artiklar publicerade på den 

högernationalistiska tankesmedjan Motpol. I analysen ingår tre artiklar publicerade i 

Expressen. Alla dessa är publicerade under våren 2016 då den könade kulturalismen 

debatterades häftigt i Sverige. En av de tre svarar dock inte direkt till kontexten som 

händelserna i Köln och Stockholm utgör, däremot motiveras dess medverkan med att artikeln 

svarar till samma problembeskrivning. Den högernationalistiska diskursen representeras av 



 24 

fyra artiklar publicerade på Motpol. Två av dessa är publicerade i anslutning till händelserna i 

Köln och Stockholm och svarar således direkt till undersökningens kontext. De övriga två 

artiklarna är publicerade precis innan händelserna. Deras funktion för denna undersökning är 

att påvisa hur den högernationalistiska diskursen fungerar anti-feministiskt.  

 Materialet är tänkt att fungera representativt för de två diskurserna samt svara till 

paradoxen feminism som förenlig med konservatism, nationalism och patriarkala ideologier. 

Händelserna i Köln och Stockholm kommer att analyseras ur dessa två olika diskursiva 

infallsvinklar – det högernationalistiska respektive den mer vedertagna och liberala diskursen. 

Då uppsatsens syfte förutsätter två olika perspektiv blir det även nödvändigt att analysen har 

två olika ingångar. Avsikten är som sagt inte att jämföra diskurserna, snarare att parallellt 

synliggöra paradox kontra doxa för att på så sätt skapa en förståelse för den politiska 

diskursen som sådan. Poängen med det dubbla perspektivet är att tydligt frambära 

komplexiteten i dessa frågor och visa på hur dessa två diskurser, som vid första anblick har 

mycket lite gemensamt, ändå tycks anspela på samma typ av problemformuleringar och 

förklaringsmodeller.  

 
4.2 Klusteranalys 

Det metodologiska tillvägagångssättet för analysen är cluster analysis, som Sonja K. Foss 

presenterar den i Rhetorical criticism: exploration and practice (2009), inspirerad av Kenneth 

Burkes cluster criticism. Metoden går ut på att identifiera vilka nyckeltermer en artefakt 

innehåller och vilka termer som grupperar eller klustrar sig runt de nyckeltermerna, för att på 

så sätt belysa vilken mening nyckeltermerna har för avsändaren (Foss 2009, s. 65). Det som 

avgör vad en nyckelterm är grundas i hur frekvent eller intensivt den brukas. Frekvensen mäts 

i antalet och intensiteten i huruvida termen är avgörande eller central för det argument som 

framförs i artefakten (Foss 2009, s. 66). Ytterligare en bra indikator på att en term är relevant 

för analysen är då dess bortfall skulle resultera i en påfallande skillnad för artefaktens 

budskap. Nyckeltermer är enligt Foss ofta uppdelade i kategorierna god (gott) och devil (ont), 

där den gudomliga kategorin representerar det idealiska och den djävulska kategorin det 

motsatta och ytterst negativa (Foss 2009, s. 67). Klustren kan förekomma och fungera på 

olika sätt, exempelvis intill och i närhet av en nyckelterm eller i förbindelse med hjälp av en 

konjunktion. Nyckelterm och kluster kan även fungera i en orsak och verkan-relation, där 

avsändaren gör de olika termerna beroende av varandra eller framställer den ena som en 

effekt av den andra. Foss menar att den kritiska analysen av dessa samband och förhållanden 

avslöjar vilken världsåskådning avsändaren ämnar att skapa (ibid.). För att synliggöra 
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motsättningar inom en och samma artefakt föreslår Foss en agonanalys. Agonanalysen 

lokaliserar termer som tycks stå i motsättning till varandra. Den typen av mönster antyder 

spänningar i avsändarens världsåskådning, eller en ambiguitet eller oklarhet kring begreppen 

som sådana (Foss 2009, s. 68).  

 Klusteranalysen kan förenklat beskrivas som en kartläggning, vilken ska synliggöra 

mönster inom en artefakt. Dessa mönster avser demaskera eller uppenbara underliggande 

värderingar och försanthållanden inom artefakten. På så sätt kan analysen avslöja vilka 

förkroppsligade ideologier som idag fungerar som samtida sanningssatser, eller om det finns 

värderingar inom diskursen som är icke-ifrågasättbara. Utöver det kan de värden som står i 

kontradiktion till varandra, vad Billig benämner som motvärden, synliggöras av metoden och 

då främst agonanalysen. Då materialet för denna uppsats består av opinionsbildande texter är 

inte skribentens mening underförstådd i samma utsträckning som för andra typer av 

textgenrer, exempelvis de skönlitterära. Analysmetoden kommer således inte i första hand 

fungera som ett tillvägagångssätt för att avslöja underliggande värderingar, utan snarare de 

värderingar som tycks strida mot varandra. Detta innebär även att den intentionalitet som Foss 

gör gällande att analysmodellen kan synliggöra inte kan betraktas som helt giltig. Om vi 

exempelvis ser till den svenska doxan finns det av allt att döma flera försanthållanden som går 

oss obemärkt förbi. Dels därför att de fördunklas av doxans hegemoniska karaktär men även 

p.g.a. våra egna fördomar om oss själva. Detta är den svenska självbilden ett tydligt exempel 

på. Dessa typer av doxiska förhållanden gör det närmast omöjligt för hela den förmedlade 

världsåskådningen att vara just intentionell eller ämnad. 

 
5 Analys och diskussion 
Detta kapitel är indelat i två delar, en del som behandlar den liberala diskursen och en andra 

del som behandlar den högernationalistiska diskursen. För båda delarna kommer analys, 

slutsats och diskussion presenteras löpande genom respektive avsnitt och sedan sammanfattas 

i ett avslutande avsnitt. 

De artiklar som analyseras initialt är utvalda för att belysa den könade kulturalism som 

den allmänna och liberala debatten anspelade på och hur det tog sig uttryck. Urvalet ska 

däremot inte tolkas som representativt för hela den liberala diskursen. Flera röster inom den 

liberala och feministiska politiska diskursen avfärdade kulturskillnader som en godtagbar 

förklaringsmodell och menade i stället att problemen existerade på en strukturell nivå där kön 

var den gemensamma nämnaren. Andra såg brister inom rättsväsendet som den främsta 

förklaringen till kvinnors utsatthet. Analysen ämnar inte utreda vilken förklaringsmodell som 
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är rätt eller fel. I stället blir situerade värderingar och försanthållanden, Billigs 

förkroppsligade ideologier, centrala för uppsatsens syfte. Därför fokuserar analysen på artiklar 

som behandlar dessa teman, och inte de artiklar som lyfter andra perspektiv av debatten.  

 
5.1 Den liberala diskursen 

Patrik Kronqvist skriver om händelserna under nyårsnatten i sin artikel ”Blunda inte för 

unken kvinnosyn” (2016), publicerad i Expressen. Kronqvist inleder med att narrativt 

redogöra för vad som har hänt i både Tyskland och Sverige. Nyckeltermen är övergrepp, då 

denna nämns frekvent genom artikeln. De kluster som beskriver nyckeltermen är platsen, 

tillvägagångssättet, men även vem eller vilka förövarna uppges vara. Kronqvist skriver: 

”Övergreppen skedde helt ogenerat framför centralstationen […] Där omringades kvinnor av 

grupper av män, främst av nordafrikanskt ursprung, som tafsade på dem” (Kronqvist, 2016). 

Den andra nyckeltermen är Sverige, vilken blir väsentlig för det motsatsförhållande som 

Kronqvist skriver fram. Sverige beskrivs här som ”världens mest extrema land” (ibid.). Denna 

beskrivning baseras på Sveriges placering i World Values Survey (WVS). Mätningen består 

av en kartläggning av landspecifika värderingar utmed två axlar: tradition kontra sekuläritet 

respektive överlevnad kontra självförverkligande. Sverige placerar sig utmed kanten på den 

sekulära och självförverkligande axeln. Att kategorisera Sverige i enlighet med mätningarna i 

WVS blir betydelsefullt i förhållande till vad som står i rak kontrast till dessa ”svenska 

värderingar”. Enligt Kronqvist finns de kontrasterande landspecifika värderingar hos de 

länder ”varifrån Sverige nu har hög invandring” (ibid.). Kronqvist skriver: ”Där är attityderna 

till kvinnors och homosexuellas fri- och rättigheter väsensskilda från dem i Sverige”. 

Relevant för Kronqvist förståelse av händelserna är värderingsskillnader, där det svenska 

samhället ”måste stå upp för normerna om jämställdhet och tolerans” (ibid.).  

 Nästa artikel är författad av Ann Heberlein som även hon skriver för Expressen om 

nyårsnatten under rubriken ”’Rasist’ är 2000-talets mest missbrukade ord” (2016). Idag 

företräder Heberlein Moderaterna, vilket hon inte gjorde 2016. Att denna artikel för denna 

undersökning får representera den liberala diskursen motiveras med att Heberlein använt sig 

av en uttalad liberal tidning som sin kanal. I sin artikel menar Heberlein att svenska feminister 

ägnar sig åt att relativisera händelserna och därmed ”ursäktar en kvinnosyn som hör hemma i 

ett annat årtusende” (Heberlein, 2016). De primära nyckeltermerna för Heberleins text är 

övergrepp, massövergrepp och sexuella trakasserier, baserat på frekvens och signifikans för 

textens problematik. Heberlein beskriver dessa övergrepp som ”något helt nytt i en europeisk 

kontext” (ibid.). Hennes egna erfarenheter fungerar även underbyggande för övergreppens 
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särart. Hon skriver: ”Ingen jag känner […] har varit med om något liknande som nu skett i 

Köln […] och flera andra platser i Europa under nyårsnatten” (ibid). Dessa massövergrepp 

omskrivs som ”organiserade” och förenas i förövarnas härkomst i Nordafrika och 

Mellanöstern. Ytterligare en nyckelterm framkommer här: värderingar. Värderingar som 

”fundamentalt skiljer sig från våra” inom vilka ”kvinnor tillmäts ett lägre värde” och där 

”kvinnor som är sexuellt utlevande betraktas som horor” (ibid.). Heberlein upprättar en stark 

kategorisering där ”främmande” värderingar, som inbegriper en konservativ bild av kvinnan, 

står i kontrast till ”våra” värderingar vilka kännetecknas av klustertermer som ”fri- och 

rättigheter”, ”trygghet” och ”rättvisa”. Vad som äventyras enligt Heberleins 

verklighetsbeskrivning är ”alla döttrars framtid” och huruvida de kommer att få existera 

utifrån dessa premisser, d.v.s. ”våra” värderingar. För att skydda dem är det enligt Heberlein 

värt att kallas rasist. Rasist som nyckelterm för artikeln baseras på dess roll i kritiken som 

Heberlein för fram. Rasist-begreppet ställs i relation till ”pedofil” och ”styckmördare” och 

Heberlein konstaterar att i dagens Sverige är det värre att kallas för rasist än något annat. Hon 

avslutar med: ”En rasist är en person som anser att det finns rasspecifika, essentiella 

egenskaper. Det anser inte jag. Däremot menar jag att vi alla påverkas av det sammanhang 

och den kontext vi befinner oss i” (ibid.). 

Under våren 2016 präglades debatten kring könad kulturalism inte bara av händelserna 

i Tyskland och Stockholm, den kom att behandlas ur en rad olika infallsvinklar. Exempelvis 

debatterades uppdelade tider på badhus mellan kvinnor och män samt muslimska kvinnor som 

bär hijab, för att nämna några. Då miljöpartisten Yasri Khan vägrade skaka hand med en 

kvinnlig reporter fick frågan om kvinnosynen inom islam ytterligare ett ansikte. Om detta 

skriver Anna Dahlberg, politisk redaktör för Expressen, i sin artikel ”Värderingarna är nästa 

stora strid” (2016). Artikelns specifika situation svarar inte direkt till uppsatsens kontextuella 

utgångpunkt, däremot är de förenade i det dilemma artikeln berör.   

 Nyckeltermen för denna artikel är Sverige, som nämns frekvent och nästintill besjälas 

då skribenten menar att hon har kommit att ”lära känna Sverige”. De kluster som omringar 

nyckeltermen är ”udda land” ”exotisk blomma” ”annorlunda” ”sticker ut” och ”extremt”. 

Skribentens syn på Sverige som extraordinärt blir tydlig. Precis som Kronqvist använder 

Dahlberg sig av World Values Survey (WVS) för att visa på vilket sätt Sverige är utmärkande. 

Tillsammans med andra nordiska länder är Sverige det land som är mest sekulärt och 

individualistiskt. Utmärkande klustertermer för dessa länder är ”jämställdhet, tolerans och 

individualism”. I det diametralt motsatta hörnet påträffas länder i Mellanöstern och Afrika. 

Dessa länder karaktäriseras utifrån ”traditionella värderingar kring sådant som könsroller, 



 28 

religion, homosexualitet och tolerans” (Dahlberg, 2016). Utöver att både Dahlberg och 

Kronqvist refererar till WVS använder de sig dessutom av landsgränsen som en symbolisk 

passage. I Dahlberg artikel går det att läsa: ”Många tycks utgå från att människors värderingar 

förändras i samma stund som de passerar en nationsgräns” (ibid). Kronqvist skriver i sin 

artikel att det är ”naivt […] att tro att alla som kommer till Sverige blir goda feminister så fort 

de passerat Öresundsbron” (Kronqvist, 2016). Däremot skiljer sig Dahlberg från de andra 

skribenterna ur det avseendet att hon uppmärksammar dilemmat med den liberala ideologins 

förhållande till sig själv och värderingen tolerans. Tolerans är en nyckelterm i Dahlbergs text 

och hon använder sig av exemplet Yasri Kahn för att beskriva just hur begränsad den 

toleransen tycks vara i Sverige. Och att det inom det svenska samhället ”finns väldigt starka 

uppfattningar om värderingar och normer […] Toleransen för avvikelser visade sig i skarpt 

läge vara mycket begränsad” (Dahlberg, 2016). Däremot accepterar Dahlberg fortfarande 

”värderingsskillnader” som en godtagbar premiss för debatten. 

 
5.1.1 Diskussion och slutsats 

De tre artiklarna har sammanfattningsvis ”våra västerländska värderingar” som gemensam 

utgångspunkt. Dessa ställs i sin tur i kontrast till de vilka nu har ”invandrat” till Sverige, mer 

specifikt de som män från Mellanöstern och Afrika besitter. Enligt problembeskrivningen är 

det den invandrade kvinnosynen som har föranlett händelserna i Köln och Stockholm och på 

lång sikt även äventyrar den svenska kvinnosynen. Övergreppen beskrivs som annorlunda och 

ovanliga i en svensk kontext och resultatet av värderingsskillnader som kvinnor nu får betala 

priset för. Händelserna, och den problematik som de har blivit en symbol för, görs väldigt 

tydligt till ”icke-svenska” av alla skribenterna. För att ytterligare illustrera dessa skillnader 

använder sig två av skribenterna av undersökningen WVS. Denna fungerar således som ett 

bevis på de kulturella skillnader de vill framhålla som verkliga. Undersökningen i form av en 

karta fungerar dessutom som ett illustrativt exempel på hur ”långt ifrån varandra vi befinner 

oss”, vilket ytterligare markerar hur kontrasterande och oförenliga dessa värderingar är.  

Sverige i sin tur beskrivs som unikt och speciellt, detta på grund av våra ”extrema” 

värderingar som nämns frekvent i relation till jämställhet. Vad som blir särskilt tydligt är hur 

alla skribenterna betraktar dessa som överlägsna icke-svenska värderingar. Återvänder vi till 

Farris kan en förklaring vara föreställningen om väst som kulturellt överlägset. Hon gör 

gällande att femocrater, feminister och liberaler förenas i övertygelsen om att västvärldens 

värderingssystem vad gäller kvinnans frigörelse och individuella rättigheter är överlägsna i att 

uppnå och garantera jämställdhet. För de länder som Farris undersökning inkluderar, 
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Frankrike, Nederländerna och Italien, menar hon att alla uppvisar just denna delade idé av 

”the supremacy of the western culture” (Farris 2017, s. 55). Detta blir även tydligt för den 

svenska liberala diskursen då händelserna i Köln och Stockholm debatteras. Exempelvis för 

Heberlein då hon ramade in händelserna som något importerat och främmande i en europeisk 

kontext.  

Applicerar vi Billig på den liberala diskursen kan vi se att den formaliserade liberala 

ideologin (intellectual ideology), har kommit att förkroppsligas i en svensk självbild, (lived 

ideology). I den självbilden är jämlikhet, jämställdhet och frihet oförhandlingsbara eftersom 

de utgör common sense. Det ideologiska dilemmat uppstår då dessa värden hamnar i konflikt 

med ytterligare en liberal sanningssats: tolerans. Den tolerans som utgör ett svenskt common 

sense omprövas då doxan utsätts för påverkan som tvingar värden att kompromissa med 

varandra och frågan uppstår hur det blir det möjligt att vara tolerant gentemot människors 

olikheter om de olikheterna inskränker andra liberala värden. Dessa värden, jämställdhet och 

tolerans, är likvärdigt sanna inom en liberal ideologi men blir nu påtagligt oförenliga. Hur 

hanteras dessa motstridiga värden då de är så djupt rotade i hur vi vill se på oss själva och vår 

verklighet? Resultatet blir att den tolerans som inbegriper mångkultur omförhandlas till att 

handla om kvinnosyn. Därigenom centreras diskursen kring en könad kulturalism där 

landsgränserna fungerar som tydliga markörer för vilka värden som är eftersträvansvärda och 

vilka som är ovälkomna inom doxan. På detta sätt tvingar paradoxen operativt fram en 

förhandlingsprocess. Däremot verkar vi inte vara lika medvetna om hur denna liberala 

paradox har normaliserat de kulturella premisserna för debatten. ”De andra”, utanför 

nationsgränsen eller på andra sidan Öresundsbron, tillskrivs både implicit och explicit 

kontrasterande och sämre värderingar än de svenska. Gränsen i sig utgör även den ett 

ideologiskt dilemma för liberalismen eftersom den symboliskt tillskriver människor 

skillnader, i stället för likheter. Billig skriver:  

 
The message of individual freedom and equality seems to be a universal message. The rationality 
of the Enlightenment philosophers was a universal rationality, which knew no national borders 
[…] The philosophers talked grandly of the rights of man, meaning all men regardless of 
nationality […] Yet the world of individualism has not been a world which has seen the crumbling 
of nationality.  

(Billig 1988, s. 36) 
 
Trots sina stora anspråk har liberalismen inte lyckats införliva sina universella värden i den 

förkroppsligade ideologin, common sense. Något som alltså blir väldigt tydligt i den 

analyserade svenska liberala diskursen. Nationsgränserna utgör fortfarande en signifikativ del 

av diskursen, och däri görs kulturella skillnader till en verklighet. Händelserna i Köln och 
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Stockholm utgjorde ett situationellt tillfälle att åberopa dessa skillnader, där svensk kultur 

ställdes mot icke-svensk. Det är just denna typ av kulturella intolerans inom den liberala 

diskursen som den högernationalistiska diskursen ges möjlighet att appropriera. Ur detta 

perspektiv går det att påstå att den högernationalistiska diskursen enbart förstärker det som 

redan finns. Paradoxen blir således dubbel, den liberala doxan förhandlar inte bara med sina 

egna sanningssatser, den frambringar även premisser som möjliggör för den 

högernationalistiska diskursen att driva resonemang som tidigare ansetts icke trovärdiga, men 

som nu blir trovärdiga i och med att de accepteras som giltiga inom common sense. Hur 

denna appropriering kan se ut ska analyseras i nästa avsnitt.  

 
5.2 Den högernationalistiska diskursen  

För att ringa in paradoxen feminism som förenlig med konservatism, nationalism och 

patriarkala ideologier, blir det nödvändigt att först redogöra för hur den högernationalistiska 

diskursen annars talar om feminism och hur deras syn på kvinnliga och manliga könsroller 

yttrar sig. Materialet är hämtat från tankesmedjan Motpol vilka beskriver sig själva som en 

konservativ och identitär tankesmedja vars huvudsakliga mål är att ”lyfta ett spektrum av 

kultur som i allt väsentligt lämnas utanför ett allt trängre och enfaldigare svenskt offentligt 

rum” och ”att tjäna som forum för presentation och debatt av politisk ideologi, teori och 

praktik.” (Motpol, 2017). Daniel Friberg, en av grundarna till Motpol, har i två artiklar 

publicerade på tankesmedjan listat råd till kvinnor respektive män. Råden är utformade som 

riktlinjer för hur människor ska förhålla sig till sin vardag och den roll de bör utgöra i 

samhället. 

  I artikeln ”Tre råd till svenska kvinnor” (2016) av Daniel Friberg är den mest 

framträdande nyckeltermen kvinna eller kvinnor. Kvinnor omnämns som en homogen grupp 

och tilltalas med ”er” eller ”ni”. Gruppen beskrivs som ”lurade” av ”kulturmarxistisk 

propaganda”, densamma som förespråkar ”mångkultur”, ”vit skuld” och ”jämställdhet”. 

Kvinnor tillskrivs även egenskapen ”åsiktspoliser” och ansvariga för upprätthållandet av det 

”politiskt korrekta”. Fribergs tre råd till hur kvinnor ska bidra till en ”effektiv normalisering 

av Europa” (Friberg 2016) är som följer: ”Prioritera korrekt”. I detta stycke är nyckeltermen 

barn. Barn och barnbarn tillskrivs värde genom att kategoriseras gentemot en lyckad karriär 

och beskrivs som den ”mest naturliga formen av ’pensionssparande’” (ibid.). Det är kvinnans 

ansvar att föda minst tre barn för att vända den negativa nativiteten för att på så sätt ”säkra 

Europas framtid” (ibid.). Det andra rådet lyder ”Värdesätt din heder”. För detta stycke är 

sexualitet och sexuella förbindelser nyckeltermer. Dessa termer förekommer inte frekvent 
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utan bedöms som signifikativa för stycket då deras frånvaro skulle förändra textens innebörd. 

Enligt detta råd är det vänstern som försökt pådyvla kvinnor ”den sexuella revolutionen” 

(ibid.). Vidare skriver Friberg att ”sexuella förbindelser med en man första gången ni träffas” 

inte gynnar kvinnan på lång sikt och att det är ”kvinnans återhållsamhet” som möjliggör 

förälskelse överhuvudtaget (ibid.). Gruppen män omskrivs i detta stycke som en kontradiktion 

till gruppen kvinnor och som den grupp vilka ”kommer att försöka få dig i säng första gången 

ni ses” (ibid.). Detta ska dock enbart betraktas som ett ”test” från männens sida, ett test som 

kvinnan inte klarar om hon ”ger efter”. Dessutom är återhållsamheten förknippad med den 

sekundära nyckeltermen respekt, vilken enbart en kvinna som ”håller på sig” kan förtjäna av 

en man. Det tredje och sista rådet är ”Vårda din femininitet”. Runt nyckeltermen femininitet 

grupperas termer som ”största tillgång”, ”främsta vapen i den hårda konkurrensen och 

naturliga urvalsprocessen” och ”främsta styrka i interaktionen med män” (ibid.). En sekundär 

nyckelterm i detta stycke är motsägelsefullt nog män och manliga. Det manliga är återigen det 

kontradiktoriska och kategoriserar här femininiteten utifrån vad den inte bör vara.  

 Den kvinnliga könsrollen enligt den högernationalistiska diskursen kan sammanfattas 

enligt följande. Kvinnan ska vara osjälvisk, vilket innebär att hon inte ska ägna tid åt 

utbildning eller karriär. I stället bör hon avla barn för att säkra Europas och, även i 

förlängningen, sin egen framtid. Utöver det förtjänar en kvinna respekt då hon praktiserar 

återhållsamhet. De kvinnor som har en ”manlig sexuell livsstil” är de som har blivit lurade av 

vänsterpropagandan. Kvinnans återhållsamhet beskrivs även som den konkreta orsaken till att 

förälskelse kan uppstå mellan två personer. Avslutningsvis bör alla kvinnor framställa sig 

själva som feminina. Femininiteten är en kvinnas ”vapen” i kampen om männen. Detta är 

även kopplat till barnafödandet och att ”föra sitt arv vidare” då den ”naturliga 

urvalsprocessen” gynnar de kvinnor som framställer sig mest förmånligt. Kvinnan ska offra 

och behaga, utan att göra anspråk på mer än vad hennes ”naturligt givna roll” tillåter eller 

innefattar. Dessutom blir den androcentriska världsbilden framstående då kvinnan framställs 

som en negativ entitet i ständig jämförelse gentemot det manliga. 

 Hur gruppen män ska agera för att vara ”de män som Europa behöver” skriver Friberg 

om i en andra artikel med rubriken ”5 steg för att bli en riktig man” (2015). Män, och mannen 

är centrala nyckeltermer för artikeln, samt termen Europa. Den europeiske mannen har 

”dekonstruerats” av ”vänsterns förstörelseprojekt”. Denna dekonstruktion innehåller flera 

moment. Ett av dem är avskaffandet av värnplikten, vilket beskrivs som ”en viktig 

’manlighetsrit’ som sedan urminnes tider markerat övergången från pojke till man” (Friberg, 

2015). Ytterligare moment är ”kvotering”, ”eliminerandet av starka manliga förebilder inom 
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populärkultur” samt den s.k. ”pseudovetenskapen ’genusteori’” (ibid.). Detta har resulterat i 

”förvirrade könsidentiteter” och ett samhälle där ”unga män presterar sämre och sämre i 

skolan, lider av helt obefogad osäkerhet och med testosteronnivåer långt under de som varit 

normala genom vår historia” (ibid.). För att lösa denna problematik fordras riktiga män. 

Riktiga män förstås här som de vilka är ”beredda att acceptera sin traditionella roll som 

försvarare av sin familj, folk och civilisation” (ibid.). 

Det första rådet heter ”Se över din fysik och försvarsförmåga”. Nyckeltermer för detta 

stycke är våld och kamp, baserat på hur frekvent de förkommer. Den fysiska träning som 

riktiga män ska ägna sig åt är kampsport, så att utövaren ”vänjer [sig] vid att både utöva våld 

och själv utsättas för våld” (ibid.). Våldet är det som ska ge skydd i det ”sönderfallande 

Västerlandet” (ibid.), och däri är Sverige särskilt utsatt. Våldet beskrivs även som en 

”kapacitet” vilken kan komma att avgöra ”huruvida du lever eller dör” (ibid), och som starkt 

förknippad med självförtroende. Det andra rådet är ”Frigör dig från vänsterns falska 

världsbild”. Nyckeltermer i detta avsnitt är jämställdhet och jämlikhet. Dessa beskrivs som 

”vänstertrams” och ”ologiska” eftersom idén om jämställdhet enbart är en ”myt”. 

Jämställdhet och jämlikhet ”dekonstruerar nonsens” och är resultatet av en ”korkad ideologi” 

(ibid). För stycket fungerar nyckeltermerna som exempel på hur vänsterideologier är 

ohållbara. Det tredje rådet lyder ”Lär dig grundläggande gentlemannamässiga dygder”. Detta 

stycke är kort och innehåller ytterst lite beskrivning. Nyckeltermen är dygder, dock framgår 

det inte vad de dygderna skulle innebära. Däremot ställs de i direkt kontrast till ”moderna, 

ouppfostrade och feminiserade ’män’” (ibid). Det fjärde rådet, ”Inta en sund attityd till 

kvinnor inom vår del av den politiska sfären”, inleds med orden: ”Inse att de [läs: kvinnor] 

överlag är det svagare könet” (ibid.). Män och kvinnor är nyckeltermer och skillnaden mellan 

de två termerna är signifikativt genom hela stycket Både män och kvinnor beskrivs som 

produkter av en ”vänsterindoktrinering” där de blir uppfostrade att se på varandra som 

jämlikar. Friberg menar att det är ett ”misstag” att betrakta kvinnor som ”fullständiga jämlikar 

med exakt samma ansvar och exakt samma kapacitet som män” (ibid.). Detta innebär att 

kvinnor även av ”naturliga” och ”önskvärda” skäl är underrepresenterade inom politiken, med 

feminismen som enda avvikelse (ibid.). Den andra nyckeltermen för stycket är politik. Denna 

bedöms som en nyckelterm då den är signifikativ för hur könsrollerna ser ut i det offentliga. 

Den politiska sfären, särskilt högerideologierna, beskrivs som ”maskulin” och är av den 

anledningen inte en passande plats för kvinnor. Det femte och sista rådet gäller relationer och 

partnerskap och är uppdelat i tre underrubriker: ”Att hitta en kvinna får aldrig bli ett 

huvudmål”, ”Se din manliga kamratkrets som ett ’männerbund’” och ”Gå inte på 
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jämlikhetsmyten”. Hur män ska förhålla sig till kvinnor sammanfattas i detta stycke. Återigen 

är nyckeltermerna kvinnor respektive män och centralt för texten är att lyfta fram skillnaderna 

mellan dessa. Männen uppmanas att fokusera på att bli bättre både utbildningsmässigt och 

karriärmässigt samt i sina ”insatser för Europa”, vilket sedermera leder till att ”kvinnorna 

kommer av sig själva” (ibid.). Jämlikhet i sin tur omskrivs återigen som en myt och av 

naturen ouppnåeligt. Friberg skriver: ”Män och kvinnor är fundamentalt olika […] Som man 

är det din uppgift att vara ledaren i familjen. Ge aldrig upp en millimeter av din ledarroll.” 

(ibid.). Könsrollerna beskrivs som ”naturligt givna” vilket även betyder att de har en 

”naturlig” funktion inom samhället. Att leva efter dessa riktlinjer innebär enligt Friberg att 

utgöra ”förtruppen i omdaningen av det svenska och europeiska samhället och 

återupprättelsen av våra forna traditionella ideal” (ibid.)  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att den manliga könsrollen står i stark 

kontrast till den kvinnor ska förhålla sig till. Män är ledare, såväl inom familjen som i 

samhället. Den manliga rollen beskrivs ständigt som aktiv – männen uppmanas att träna, 

utbilda sig, göra karriär, engagera sig politiskt. Och kvinnas roll förblir passiv – hon ska avstå 

och åsidosätta allt från karriär till sexuella relationer. Kvinnan blir tilldelad en lista med 

”icke-göranden” medan mannen blir tilldelad en lista med ”göranden”. Det enda hon direkt 

uppmanas till är att bära barn och ta hand om sitt utseende. Mannen är explicit utskriven som 

överordnad och kvinnan som implicit underordnad. Det binära förhållandet mellan man och 

kvinna är även det explicit framskrivet, vilket innefattar en heteronormativ idé om 

partnerskap och samlevnad. Den högernationalistiska synen på könsroller är minst sagt 

traditionell och reaktionär och strävar efter att bevara patriarkala maktstrukturer. De är anti-

feministiska i den meningen att de upprätthåller institutionaliserade manliga privilegier och 

aktivt strävar efter att motarbeta jämställdhet såväl som jämlikhet. Jämställdhet betraktas 

dessutom som omöjlig att förverkliga då dess grundtanke strider mot det naturliga. Noterbart 

är dock att de manliga privilegierna här enbart innefattar svenska och europeiska män, inte 

alla män. 

Trots att dessa artiklar av Friberg inte ingår som mina primärkällor för analysen är det 

samtidigt nödvändigt att fastställa på vilket sätt den högernationalistiska diskursen är anti-

feministisk för att konstruktivt belysa hur de förhandlar med feministiska värderingar i 

debatten om Köln och Stockholm. Paradoxen uppstår då den högernationalistiska diskursen 

gör anspråk på den feministiska, samtidigt som de av allt att döma bedriver en anti-

feministisk politik. Joakim Andersen, skribent på Motpol, gör nämligen det otänkbara och 

använder sig av en feministisk maktanalys då han behandlar händelserna i Köln och 
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Stockholm. Nästa del av analysen vill reda ut på vilket sätt han gör detta trots det uppenbart 

paradoxala mötet.  

Andersen har behandlat händelserna i Köln och Stockholm i två olika artiklar, 

”Feministiska perspektiv på We are Sthlm” och ”Diskursiva kastrater – sexattackerna och 

debatten” (Andersen, 2016a; 2016b). I de båda artiklarna utvärderas händelserna i relation till 

feminism. I den första artikeln presenteras inledningsvis dess centrala problematik - de 

sexuella övergrepp som har ägt rum i Tyskland. Övergreppen är begångna av förövare, vilka 

beskrivs som ”grupper av såkallade [sic] ensamkommande” (Andersen, 2016a). Andersen 

ställer sig frågande till hur feminister hanterar och förklarar händelserna och framhåller att det 

finns ”värdefull feministisk forskning som kan bidra till vår förståelse av övergreppen” 

(ibid.). Denna står dock i kontrast till en ”vulgariserad etablerad feminism”. Han skriver att 

 
ett feministiskt perspektiv egentligen inte är oanvändbart för att förstå händelserna i Köln, 
Kalmar, Stockholm et cetera. Det handlar både om mansöverskottet i sig, om låg status, och om 
de kulturer dessa män fostras i. Med dessa insikter som utgångspunkt kan man dels inse att 
fortsatt massinvandring har kostnader, kanske i synnerhet för kvinnor […] 

(ibid.)  
 
Den forskning som Andersen hänvisar till är Valerie M. Hudsons som studerat relationen 

mellan obalanserade könskvoter och våld i samhällen. I en intervju för Sveriges Radio 

tillbakavisar Hudson alla påståenden om att etnicitet skulle vara en avgörande faktor för 

sambandet och pekar i stället på könskvoten i sig som det grundläggande problemet 

(Svedberg, 2016). Detta väljer Andersen helt att utelämna och framhåller Hudsons forskning 

som ett rimligt feministiskt perspektiv på händelserna i Köln och Stockholm. Feminism som 

nyckelterm i artikeln förekommer således i två olika skepnader, som den rimliga feminismen 

respektive den etablerade feminismen. Den etablerade feminismen karaktäriseras utifrån sin 

”vedertagna fiendebild” och ”problemformuleringsprivilegium”. För den etablerade 

feminismen existerar ett patriarkat som Andersen inte vill kännas vid eftersom ”dess fiende är 

den europeiske mannen” (ibid.). Ytterligare klusterord runt den etablerade feminismen är 

”medelklassfenomen” och ett ”ressentiment”, oftast gentemot den ”svenska mannen”. 

Ressentimentet är i sin tur en förutsättning för feminismens ”legitimitet” vars fundament är 

”mäns kollektiva skuld” (ibid). För Andersen står verkligheten i konflikt med den etablerade 

feminismen vars analyser inte längre räcker till då samhällsproblemen numera är större än 

”kränkta vita män”, och inte kan kritiseras utan att feminismen riskerar att slå hål på sin egen 

ideologi. 

I den andra artikeln, ”Diskursiva kastrater – sexattackerna och debatten” (2016b), 

skriver Andersen att det råder diskursiva brister i rapporteringen om Köln, vilken inte 
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diskuterar de egentliga faktorer som är relaterade till händelsen. Bristerna är ett resultat av en 

svensk ”språkpolitik” vilken ”demoniserat” vissa begrepp och kopplat dem till ”rasism”. Han 

skriver: ”I den offentliga debatten talas det om ’igen sexism’ och ’ingen rasism’ som svar på 

händelserna i Tyskland […] Dessa begrepp är värdelösa i sammanhanget, de är till formen 

universella och till kärnan riktade mot svenska män.” (Andersen, 2016b). Rasism och sexism 

bär båda en avgörande roll för artikeln då Andersen hävdar att de överskuggat vad debatten 

egentligen bör handla om. ”Rasism-diskursen”, som Andersen benämner den, är hierarkisk 

där vitas förtryck enbart är inberäknat och det omvända förtrycket inte ens tänkbart. Självaste 

essensen av begreppet rasism beskriver Andersen som ”ett ressentiment riktat mot vita i 

allmänhet och vita män i synnerhet” (ibid). Det bäst lämpade begreppet för att förstå 

händelserna i Köln är enligt Andersen i stället ”etniska relationer”. Etniska relationer är en 

nyckelterm för texten då detta beskrivs som den främsta förklaringsmodellen till 

problematiken som artikeln svarar till. Etniska relationer delas upp i två sekundära 

nyckeltermer vilka benämns som grupp A och grupp B. Grupp A har ”under generationer 

byggt upp ett välfungerande samhälle” som är präglat av ”en komplex helhet av värderingar, 

kultur och institution” (ibid). Beskrivande för grupp B är att de ”tar sig friheter med kvinnor 

från grupp A” (ibid.). Ytterligare termer som beskriver beteendet hos grupp B är ”sexuell 

frustration” och strävan efter att ”flytta fram sina kollektiva positioner” (ibid). Om denna 

kategorisering kopplat till feminism skriver Andersen: ”Femininismen har alltid talat om att 

våldtäkt handlar om makt mer än om sex, men den har missat att denna makt gärna är mer 

kollektiv och etnisk.” (ibid.). Feminism fungerar som nyckelterm då dess analys görs bruklig 

på premisser uppställda av Andersen själv.  

 
5.2.1 Diskussion och slutsats  

Andersen hittar sammanfattningsvis två sätt att hantera den feministiska ideologin inom sin 

egen. Först genom att dela upp feminismen i en dålig respektive bättre feminism, samt genom 

att inkludera etniska relationer i dess maktanalys. De maktrelationer som den feministiska 

analysen åberopar är sanningsenliga för Andersen så länge de inbegriper grupp B. Den annars 

anti-feministiska diskursen approprierar den feministiska maktanalysen genom att 

omförhandla dess premisser och på så sätt blir paradoxen operativ. Den etablerade 

feminismen, tillika antagonisten, oskadliggörs genom att visa på hur den är mer upptagen 

kring att vara en formaliserad (intellectual) ideologi än en förkroppsligad (lived) sådan och 

därmed i förlängningen sviker verkliga kvinnor och motverkar sitt eget syfte. Ur detta 

perspektiv blir Andersens redogörelse av ”den etablerade feminismen” metaanalytisk, då 
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texten hänvisar till inkonsekventa element inom den feministiska diskursen som skribenten 

själv ser dem. Däremot utan att själv reflektera över sin egen inkonsekventa argumentation. 

Utöver att avfärda feminism som rimlig tillbakavisas även konkreta begrepp, i detta fall 

sexism och rasism, eftersom de inte är universellt applicerbara. I det avseendet är 

maktanalysen inte längre aktuell.  

 Andersen förhåller sig kritisk till den svenska diskursen överlag men är särskilt 

missnöjd med bruket av rasism-begreppet. Liknande hållning kunde vi se hos Heberlein som 

även hon uttryckte ett missnöje över ordet rasist. Enligt Andersen är begreppet utformat för 

att skuldbelägga vita och framför allt vita män. Heberleins motvilja till ordet grundar sig i att 

det enligt henne används för att ”tysta misshagliga personer och element” (Heberlein, 2016). 

Utan att gå in i en alltför detaljerad analys av själva begreppet (vilket skulle kräva ytterligare 

en uppsats) vill jag ändå resonera kring hur det kommer sig att de båda diskurserna uttrycker 

sådan motvilja till det. Kritiken av begreppet är en kritik av diskursen som sådan, vilket även 

är uttalat hos Andersen. För både Andersen och Heberlein är den kritiken riktad mot den 

liberala och feministiska diskursen där rasist enligt dem används för att diskreditera eller 

demonisera röster som inte förhåller sig till det ”sägbara”, den doxiska gränsen. Detta är 

förknippat med samma ”problemformuleringsprivilegium” som Andersen ser hos 

feministerna eller egenskapen ”åsiktspoliser” som Friberg tillskriver kvinnor generellt. Den 

vithetsnorm och missgynnade grupp som förtrycket rasism betecknar omvänds till att i stället 

handla om den utsatthet som enligt utsago existerar utanför det ”politiskt korrekta” eller 

”åsiktskorridoren”, där Andersen och Heberlein anser befinna sig. Motviljan till begreppet 

kan även fungera som en strategi för att ytterligare befästa kulturalismen och de kulturella 

skillnaderna som verkliga och rimliga. I vårt binära tankeschema står natur i motsats till 

kultur. Genom att avvisa ”rasspecifika” skillnader enligt denna uteslutande resonemangskedja 

blir det ofrånkomligen kulturella faktorer som ”skiljer oss åt”. 

Gemensamt för Andersens båda artiklar är den tydliga framställningen av europeiska 

och vita män som offer, ur två olika aspekter. De har fallit offer för en vedertagen fiendebild 

etablerad av feministerna, samtidigt som de är offer för ett främmande hot som tagit sig 

friheter med deras kvinnor. Liknande observationer gjordes av Towns m.fl. (2014) vilka 

påpekade hur den kvinnliga kroppen fungerar som en representation av nationen och att ett 

ofredande mot den kroppen således blir en nationalistisk angelägenhet (Towns, Karlsson & 

Eyre 2014, s. 244). Den kvinnliga kroppen som metafor för nationen skulle kunna vara en del 

av förklaringen. Däremot återstår frågan hur den högernationalistiska manliga könsrollen kan 

vara urbilden av institutionaliserad privilegiering samtidigt som den gör anspråk på en 
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offerroll. Denna motstridighet kan bli mer förståelig med hjälp av Bourdieu som skriver: ”Här 

handlar det framförallt om att återge doxan dess paradoxala karaktär, och samtidigt om att ta 

isär de processer som förvandlar historien till natur, det kulturella och godtyckliga till det 

naturliga.” (Bourdieu 1999, s. 12). Ur Bourdieus perspektiv har den manliga dominansen 

socialiserats och neutraliserats till den grad att den inte längre är upptäckbar inom doxan. Den 

utgör således en självklar och naturlig överhet inom det privata såväl som det offentliga. För 

den högernationalistiska diskursen har överheten kommit att bli ostabil i och med det 

feministiska ifrågasättandet av manliga privilegier. Poängen är dock att om dessa privilegier 

inte betraktas som just privilegier och i stället anses vara ett neutralt nolläge, blir kritiken av 

dem obefogad. På så sätt kan man vara ”offer” för den struktur man själv är en 

institutionalisering av, eftersom doxan fördunklar dominansen och får den att framträda som 

rimlig. Och den vedertagna och liberala diskursen bidrar på alla sätt till denna dominans då 

den accepterar könad kulturalism som en godtagbar premiss i debatten om Köln och 

Stockholm. Det blir ytterligare en bekräftelse på hur doxan uppvisar en tolerans inför 

ojämlikheter och hur den aktivt skymmer detta genom att etablera problematiken som 

kulturell i stället för strukturell.  

 
6 Avslutande diskussion och slutsatser 
Vad denna undersökning kan påvisa är hur paradoxala element som finns inom den 

analyserade vedertagna diskursen är desamma som den analyserade högernationalistisk 

diskurs gör gällande i sin rasistiska argumentation. Att den liberala diskursen oproblematiskt 

tillgriper dessa förklaringsmodeller möjliggör för extrema aktörer att göra det otroliga rimligt. 

Här skulle vi självklart kunna vända på resonemanget och i stället hävda att det är de 

högernationalistiska rösterna som har implementerat kulturalismen i den politiska diskursen. 

Då måste vi påminna oss själva om att acceptans och tillstyrkan enbart kan uppnås inom 

doxan. Common sense är hegemonisk ur den aspekten att den fastställer vad som är tänkbart 

och sägbart. Därmed är det inom common sense betraktelsesätt formas, vilket i sin tur 

avspeglas på alla olika nivåer i samhället. Samtidigt lever vi i en demokrati som i sitt självaste 

väsen bygger på att olika sanningar ska kunna existera samtidigt i ett samhälle. Problemet 

uppstår då liberalismen förhandlar med grundläggande demokratiska principer som lika 

rättigheter och människans egenvärde och där den i stället för att självkritiskt granska sett eget 

förhållningssätt letar efter enkla lösningar på komplexa problem. Eller än värre, inte betraktar 

problemen som just problem och i stället utger dem för att vara ett neutralt läge. Den svenska 
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självbilden skymmer på många sätt detta och i den ingår idén om det färdigställda 

jämställdhetsprojektet eller Sverige som ett säreget land vad gäller dess kvinnosyn. 

Sammanfattningsvis vill jag diskutera en generell reflektion av den politiska diskursen 

i Sverige i relation till händelserna i Köln och Stockholm. Efter att ha pendlat fram och 

tillbaka mellan de två diskurserna och intagit ett överblickande perspektiv på undersökningen 

som sådan är det som för mig förefaller mest paradoxalt de premisser vi ställer upp för 

debatten - den könade kulturalismen. I de kulturella förklaringsmodellerna görs den unkna 

kvinnosynen och ojämställdheten i det offentliga rummet till ett importerat problem, något vi 

inte vill kännas vid. Ett problem som kommer från ”icke-europeiska länder”, nedärvt från 

”andra kulturer” eller i största allmänhet utgörs av ”värderingsskillnader”. Och inte sällan är 

det den muslimske mannen som blir tillfördelad rollen förövare. Allt detta när det samtidigt är 

uppenbart att våra ”mest svenska” värderingar framförda av högernationalister anser kvinnan 

vara det svagaste könet och av naturen underordnad mannen. Svenska värderingar som vill se 

kvinnan prioritera nativitet framför utbildning, återhållsamhet för att vara förtjänt av respekt 

och generellt betraktar henne som en egendom. Med ”mest svenska” menar jag naturligtvis 

inte mest vedertagna eller accepterade, utan de som i störst utsträckning utger sig för att vara 

svenska. Låt oss för en stund anta den könade kulturalismen som en godtagbar premiss för 

denna debatt, vad säger det då om den svenske mannen? Svaret på detta har vi nog till viss del 

redan fått i och med höstens #metoo-rörelse och alla vittnesmål som gjorde gällande precis 

hur kvinnosynen i Sverige tar sig uttryck.  

På frågan ”vad är figuren paradox?” kan inte uppsatsen ge något konkret svar. Syftet 

med uppsatsen har snarare varit att nyansera förståelsen av paradoxen och hur vi förhåller oss 

till den i politisk diskurs. Vad uppsatsen däremot kan konstatera är att dess inneboende kritik 

är lika väsentlig för paradoxen som dess konstituerande roll för diskursen. Det är spänningen 

där emellan som är svår att avgöra. Som vi har kunnat se utgör motsättningarna vårt 

vardagliga tänkande, vilket i sig inte innebär ett problem eftersom vi accepterar att det inom 

common sense finns motstridiga värden (Billig 1987, ss, 203–4). Det är då paradoxen inom 

politisk diskurs inte längre utgör ett problem som vi ställs inför ett problem, eftersom 

diskursen då riskerar att förlora sin trovärdighet. Paradoxen måste ur den aspekten få utgöra 

ett dilemma, annars riskerar all politisk diskurs att bli verkningslös, desorienterad och 

opålitlig.  

I denna spänning mellan det konstituerande och kritiska vill jag för första gången 

explicit vända blicken åt Derrida och diskutera dennes passager. Derrida menar att i det 

stillestånd som är aporia ställs vi inför ett beslutsfattande som fordrar en passage som är lika 
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omöjlig som den är nödvändig (Derrida 2006, s. 16). Aporia är inte enbart paradoxal i det 

avseendet att passagen i sig är motsägelsefull, utan även ur den aspekten att passerandet 

fordrar en gräns. Det finns inget att passera om det inte finns en gräns att förhålla sig till. 

Derrida skriver: ”It is necessary, therefore, that the decision and responsibility for it be taken, 

interrupting the relation to any presentable determination but still maintaining a presentable 

relation to the interruption and to what it interrupts.” (Derrida 2006, s. 17). Gränsen, common 

sense, är på så sätt en förutsättning för paradoxens inneboende kritik, samtidigt som kritiken 

är riktad mot common sense. Utan våra normer kan vi inte avgöra vad som motsäger det 

tänkbara, samtidigt som det tänkbara omfattas av våra normer. Där paradoxen helt blir 

accepterad utgör den inte längre en åtskillnad för det rimliga, och vad som blir trovärdigt eller 

icke trovärdigt, sägbart eller osägbart går inte längre att avgöra. Gränsen för vad som utgör ett 

problem riskerar i detta avseende att bli så otydlig att den inte längre utgör en gräns. Och häri 

anser jag att vi finner paradoxens funktion. Således är frågan vi kanske bör ställa oss hur vi 

vill att figuren paradox ska operera inom vår politiska diskurs, i stället för huruvida den gör 

det eller inte.  

Denna uppsats har haft som utgångpunkt att undersöka en svårdefinierad figur inom 

en bred politisk diskurs som även den tidvis riskerar att bli svårhanterlig. Genom att 

undersöka mer specifika diskurser, som exempelvis de partipolitiska, hade denna problematik 

potentiellt minskat. Därtill är den svenska doxan i sig svår att undersöka då jag själv befinner 

mig inom den och därmed är präglad av den. Denna typ av problematik är densamma som den 

vilken Bourdieu poängterar i och med androcentrismen och hur det blir möjligt att förhålla sig 

oberoende av den dominans en själv är en produkt av och medskapare till (Bourdieu 1999, s. 

17). Detta gör att alla resultat aldrig kan betraktas som fullständigt objektiva. Samtidigt vore 

det svårt att undersöka den svenska doxan utan att själv inte vara en del av den, förståelsen för 

implicita värderingar och försanthållande bygger på min egen upplevelse av dem. Det är en 

invecklad avpassning där inget tillvägagångssätt är optimalt, men där alla sätt är bra förutom 

de dåliga. Vi blir inte klokare av att inte våga ifrågasätta och förhålla oss kritiska, framförallt 

om det i förlängningen innebär att vi inte vågar kritisera oss själva.  
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